






কলিকাতা সংস্কৃত চল অধ্যাপক 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রগ্নীথনাথ তর্কভূষণ কর্তৃক 
অনুধিত ও সৃ্পাকিংনা" 

শহকর-ভাষ্যানুধাকি-সন্নু 

সির - 2 সে 

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ 
এই গ্রন্থে মূল, অন্ন, মুলানুবাদ, শঙ্করভাবয, আনন্দগিরিকত টীকা, গাষাম্থবাদ এবং 

টিগ্ননী প্রভৃতি সুনাররূপে সরিবেশিত হইয়াছে । শৃঙ্করভাষে)র বঙ্গানুবাদহ এই লংস্ক-: 
' »ণের বিশেষত্ব । অগ্ঠাবধি গীতার যত প্রকার সংস্কবণ প্রকাশিত হইমাছে, কোনও সংস্করণে 

শন্করভযোর বঙ্গা?ুবাদ নাই, কেবল এই সংস্করণে আছে। 
স্বন্দর মোট! কাগজে মু্ি। ডিমাঠ ৮ পেজী ১২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৫৭ টাক। 

মাত্র, ডাক মাশুল ॥০ 'আট আঁন1। 

_ প্রাপ্তিষ্থান--হররিমোহন লাইব্রেরী, ২৯ কর্ণওয়ালিস গ্্ীট, কলিকাত1। 

চে 

মামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ষ গ্রমথনাঁথ হর্কভুষণ এবং পগিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সাংখ্য- 
মীমাংন।*বেদাস্তসর্বদশন-তীর্থ-শাস্বী কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত 

জ্রীমৎ-শঙ্করচারধ্য-বিরচিত 

রর ্ | ্ঘ ১ স্র০৬ ও 

অগ্চবেদীস্ত-সঙ্গান্তসারসগ্রহ 
বঙ্গদেশে এই প্রথম মুদ্রিত হইল 

যাহ।তে তত্বজিজ্ঞান্ুগণ অতি সহজে বেদান্তের গম্ভীর ভাব হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পরেন এবং 

চরিত্রগঠন হইতে আরম্ভ করিয়! এই এরস্থ ভাবলশ্বনে সাধনপথে গাগ্রসর হইতে পারেন, 
আচার্যযদেব তজ্জগ্তই অতি সহ ও লরলভ।বে এই শ্স্থখানি লিখিয়ছেন। 

এইরূপ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ আর নাই। ই সূল, অনবয় ও বঙ্গানুবাদসহ মুর 

হইয়াছে। ডিমাই ৮ পেছী 6৫০ পু্য় সম্পূর্ণ, মূল্য ১০ টাক! । 

তত্ব-জিজ্ঞাসা 

স্বর্গীয় কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ গ্রণীত-_মূল্য ১২ এক টাকা । 
কৃষ্ণধন বাবু বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট ম্পরিচিত। তিনি ভিন্ন হিরন পত্রিকায় যে 

সমস্ত উপাদেয় প্রবন্ধ পিখিতেন, সেইগুলি একত্র করিয়া! এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। 
প্রবন্ধগুলি অতি গভীর ও শিক্ষাপ্রদ। ্ 

| ভ্ীঅনিলচন্দ্র দত্ত, স্বত্বাধিকারী 
লাইব্রেরী, ২৮১ কর্ণওয়ালিস্ টু, কলিকাত।। 
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১1 কর্ম-কথা 
ধর্্ম-কর্্দ এবং সমাজতত্ব-ঘটিত প্রৰন্ধ-সংগ্রহ 

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্সুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত 
(কাপড়ে বাঁধাই, ডবল ক্রাউন ২১২ পৃষ্ঠায় ) 

( মুল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র) 

কচী- মুক্তির পথ-_বৈরাগ্য_ জীবন ও ধর্ম স্বার্থ ও পরার্থ_-ধর্শ-প্রবৃত্তি__ 
আচার_ ধর্মের গ্রামাণ__ধর্ট্মের অনুষ্ঠান-_প্রকতি-পুজা”_ 

ধর্মের জয়-_-যক্ত। 
না 

২। চরিত-কথা 
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রস্থন্দর ভ্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত 

সুচী- ঈশ্বরচন্ বিদ্ভাসাগর-_-বহ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়__মহধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর-- 

অধ্যাপক হেল্ম্ছোল্্ংজ-_-আচার্ধ্য মক্ষমুলর--উমেশচন্দ্র বটব্যাল-_ 
রজনীকান্ত গু প্রেথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)_-বলেক্জনাথ ঠাকুর। 

মুল্য ॥৮০ দশ আনা মান্র। 

উক্ত উভয় গ্রন্থের প্রকাশক__শ্রীঅনুকুলচন্্র ঘোষ 
সৃতি প্রেস ডিপজিটারী, ৩৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ীট, কলিকাতা 1 

৩। জিজ্ঞাসা (দ্বিতীয় সংস্করণ--যন্তস্থ ) 
শ্রীযুক্ত রামেব্দ্রস্ুন্দর ভ্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত 

৪। প্ররুতি ( দ্বিতীয় সংস্করণ) 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ 

শ্রীযুক্ত রামেন্দরহ্ন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত 
| মূল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

সুচী--€সীর জগতের উৎপত্তি-_-আকাশ তরঙ্গ-_পৃথিবীর বয়স-__স্ঞানের সীমানা-__ 
প্রাক্কত স্থষ্টি__এ্রকতির মূর্তি--পরমাণু-মৃত্যু-_ প্রাচীন জ্যোতিষ 

(প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)-___আর্ধাজাতি, প্রলয় । 
প্রকাশক-_-এস, কে লাহিড়ী এণ্ড কোৎ, ৫৬ কলেজ ্রীট, কলিকাতা । 

৫। এতরেয় ব্রাহ্মণ (বেঙাহবাদ ) 
ভ্ীযুক্ত রামেন্দ্রন্বন্দর ত্রিবেদী এমৃএ কর্তৃক 

ূ অন্থবাদিত 
টীক! ও পরিশিষ্ট সমেত-_সূল্য ৫২ পাঁচ টাক! । 

প্রকাপক-স্ব্ীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। .. 
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পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্জ্র শান্ত্রি-প্রণীত 

পুস্তকাবলী । 
১। (সচি) দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ (৩য় সংস্করণ) 

বিশুদ্ধ মধুর ভাষায় পিখিত মগ্যভারত ও দক্ষিণাপথের জ্রমগ-বৃততাস্ত । নয়খানি নুলার 
হাপ্টোন্ চিত্রসম্বলিত। ইহা পঠে উচ্চশিক্ষা ও বিশুদ্ধ আমোদ লাভ করিতে পারিবেন। 
বঙ্গের সর্ব থধান কৃতবিগ্তবর্গ ও প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সম্পা্ঘ কগণ কর্তৃক ইহ! মুক্তফণে 
প্রশংফিভ। কাপড়ে বীধা, ম্বর্ণাক্ষরে মগ্ডিত। মুল্য ১৯ মাত্র। 

২। (সচিত্র) শঙ্করাচার্য্য-চরিত (২য় সংস্করণ) 

অছৈতথদের প্রতিষ্ঠাতা ভগব|ন্ শগ্গরাার্যের প্রামাণিক জীবন-বৃন্তান্ত। ভাষা সর 
এবং মধুর । শু্গগিরিমঠ, কাঁশদীর সারদ।গীঠ গরহৃতি পাঁচখানি সুন্দর হাপটোন্ চিত্রসম্বলিত। 
বাঙ্গ।লা-তাষায় ইহাই শঙ্করের সর্বজন গ্রশংগিত প্রথম জীবনচরিত। কাপতে বাধা, রজতাক্ষরে 
মণ্ডিত। মুলা ১২ টাকা মাত্র। 

গাপ্িস্থান_- 

বি, ব্যানাঁজ্জী কোং--২৫নং কর্ণওয়ালিসু ইট, কলিকাতা । 

৩। (সচিএর) রামান্ুজ-চরিত 
এই পুস্তকে বিশিষ্টা্ে হমতের গ্রতি্াতা ভগবান্ রামাুজাচাধ্যের জন্ম হইতে বৈকুঞ্ঠযাত্র 

পর্যযভ্ত সমুদয় বৃত্তান্ত সরল মধুর ভ।যায় ধরি হয়াছে। ইহাতে অ।চাধ্যের জীবৎকালে 
নির্শিত পাধাণমুর্তি হইতে গৃহীত ফটো ও শ্রীরঙ্গম নগর প্রতি তাহার শীলান্থণের ময়খামি 

হাপ্টোন স্ন্দর চিজ আড ; সমুদয় সবাদপরে গণহান* কাপড়ে বাধ।, সর্ণাক্ষরে মঙ্ডি্। 

মূল্য ১॥* টাক! মাত্র। 

" প্রাপ্থিস্থান_ 

বেঙ্গল মেডিকাঁল্ লাইব্রেরি, ২*১নং কর্ণওয়ালিস্ রী, কলিকাতা । 

৪। রুচনা-সোপান (২য় সংস্করণ যনস্থ) 

বাঙ্গাল! অলঙ্কারগ্রন্থ। ইহাতে রচনাগীতি, দোষ, গুণ, অলঙ্কার প্রভৃতির বিষয় হুনর, 

ভাবে বুঝ।ন হইয়াছে। স্ুপ-কগেগের ছাত্র ও সাধা?4 রনা-শিক্ষার্থীর বিশেষ উপযোগী । 

৫। উত্তরাপথ-ভ্রমণ (ব্থ) 
শেষোক্ত দুইখানি পুস্তক ২৭1৩ নং রামকাস্ত মিস্্ীর লেন্। কলিকাতা, গ্রথকায়েয দিফট 

পাঁওয়! হায়। " 
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গওশাক্ুভ্ভ-৩পক্কাম্ণ 

বররুচির সুত্র, ভামহ ও কাত্যায়নের বৃত্তি, বঙ্গানুবাদ, 
বিবিধ পরিশিষ্ট, ৪৮ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ও 

টীৰা-টীপ্লনী সহ 
লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্ত 

শীযুক্ত বমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ কর্তৃক 
সম্পাদিত 

ছাত্রগণের স্ত্ববিধার্থ প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সারসঙ্কলন ও পরিচ্ছেদীস্তে 
অনুশীলনার্থ প্রশ্নাবলী এবং ভাষাতত্ব্ান্বেমীর স্থবিধার্থ বর্ণানুক্রমিক শব্দ ও 
সূত্রসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। মূল ও বৃ্তি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে । 
এই চারিশতাধিক পৃষ্ঠার পুস্তকখানির মূল্য মাত্র ২, ছুই টাকা। 

গ্পল্বিম্ন০ু-শ্রল্হান্বলী 
১] কবি হেমচক্দ্র ( সচিত্র )--বঞ্গের স্থুবিখ্যাত লেখক যুক্ত অঙ্ষয়চন্্ 

সরকার মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচন|। প্রবীণ ও প্রাচীন 
সমালোচকের এই নৃতন গ্রন্থ বাঙ্গাল! সাহিত্যে পরম মাগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, 
কাপড়ের মলাটে বাধাই, মূল্য ॥%০ দশ আনা । | 

২। বোধিপত্বাবদান-কল্পলতা (১ম খণ্ড)-রায় শ্রীযুক্ত শরচ্ন্ত্র দাস 
বাহাদুর কর্তৃক অনুর্দত। মুল্য-_সদস্তগণের পক্ষে ১২ টাকা, সাধারণের পক্ষে ১॥০ টাক | 

৩। ব্রত-কথা1---শ্রীমতী কিরণবাল! দাসী-সঙ্কলিত ও শ্রীযুক্ত রামেন্্রনুন্দর ভ্রিবেদী 
এম্ এ-লিখিত ভূমিক! নমেত। মুল্য _সদস্তগণের পক্ষে ।* আনা ও সাধারণের পক্ষে 1%০। 

১। বাঙ্গাল! শব্দকোষ - অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি- 
পক্কলিত বুৎপত্তি, অর্থ ও বহুজ্ঞাতব্যবিষয়সংবপিত বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় *্বাঙ ল1” 
শবের অভিধান । ২৬৪ পৃষ্ঠায় ক'বর্গ ১ম খও এবং ২৬৪ পৃষ্ঠায় ত-বর্গ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত 
হুইয়াছে। মুল্য সাধারণের পক্ষে প্রতি খণ্ড ১॥০ ও পরিষদের সদশ্তগণের পক্ষে ১২ মাত্র। 

৫। রাসায়নিক পরিভাষা_-ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্চ্্র রায় ডিএস্সি ও শ্রীযুক্ত 
প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্এ-সম্পার্দিত। মূল্য সমস্তপক্ষে ৬০, সাধারণের পক্ষে 1৮৯ । 

৬। গৌরপদ-তরঙ্গি ণী--৮জগণদদ্ধু ভদ্র-সম্পাদ্িত। এই বৃহৎ গ্রন্থের মুল 
পরিষদের সদন্ত ও সাধারণ উভয়ের পক্ষেই ১২। 

| প্রকাশক--ভ্রীরামকমল সিংহ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিক 



| ৫ ] 

স্বর্গীয় গৌর্ুন্দর মৈত্র মহাশয় কর্তৃক 
বঙ্গভাষায় অনুদিত 

সয়র-উল-মোতাখরীণ 
( অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ ) 

অর্থাৎ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশের বিশ্বস্ত 

ও বিস্তৃত বিবরণপুর্ণ ইতিহাস-গ্রন্থ। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ দরক।র এম্ এ পি অর এস্, 
্ মহোদয় কর্তৃক সম্পাদিত। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রস্থাবলীতুক্ত 
বাঙ্গালা ন শ্রষ্রন প্রধান স।হিত্যরথি কর্তৃক এবং ইংরাজী বাঙ্গাল! সংবাদপত্র 

ও সাময়িকপত্র কর্তৃক প্রশংসিত ও সমথিত। 

__পৃষ্ঠপৌষধক-_ 

মাননীয় বিচারপতি সা'র শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, 
কাশিমবাজার, নসীপুর, ল।লগোলা” তাজহা।টের রাজন্যবর্গ। 
এই বিরাট গ্রন্থ নানাবিধ সুদৃশ্য চিত্রে ও তথ্যপুর্ণ টাকাটাপ্লনীতে ভূষিত 

করার জন্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইতেছে । বলা বাহুল/, ইহ উৎকৃষ্ট কাগজে) 

উত্তকৃষ্ট কালীতে, পরিষ্কার অক্ষরে মুদ্রিত হইতেছে । এই বিরাট গ্রন্থ প্রতিমাসে 
ডিমাই চারি ফশণ্মা। হিসাবে প্রকাশিত হইয়া, বহুসংখ্যায় ঝ ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 

হইযে। 
__সুল্য--_ 

১। সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১৫২ পনের টাকা মাত্র । পুস্তক খণ্ডাকারে 
প্রস্তুত হইলে ভি পিতে পাঠাইয়! ২॥০ আড়াই টাকা হিসাবে প্রতিখণ্ডের মুল্য 

গ্রহণ করা হইবে। এই নিয়মে পুর্ব হইতেই গ্রাহকগণের নাম রেজেফ্টারীভুক্ত 

করিত্তে হইবে। 
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২। সম্পূর্ণ গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ১০২ দশ টাকা মাত্র । ইহা প্রথমেই 
দেয়। বিশেষ অন্থবিধা বিবেচনা করিলে দুই বারে দিতে পারেন । 

(স্থথের বিষয়, অনেক সন্ত্রস্ত ও অবস্থাপনন মহোদয় এই নিয়মে গ্রাহক-শ্রেণীভূক্ত হইয়! 
পুস্তক" গ্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন এবং আমকে বিশেষরূপে অন্ুগৃহীত করিয়াছেন ।) 

৩। যাহাতে পুস্তকখনি বহুলরূপে প্রচারিত হয় এবং সর্বসাধারণ এই 

পুস্তকখানি পাঠ করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রতি ফণ্মীর মূল্য /০ এক আনা! ধার্য্য 
করিয়| নিগ্মলিখিত নিয়ম নির্ধারিত হইল। ইহাতে গ্রাহক ও প্রকাশক উভয় 

পক্ষেরই বিশেষ স্থুবিধ! হইবে । আশা করি, এই হিসাবে সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য ১২ 
কিংবা! ১২॥০ টাকা পড়িবে । 

(ক) সর্বসাধারণ বিশেষতঃ মফস্বলের গ্রাহকগণের জন্য ১ বগসরের বার 
খ্যার মুল্য ৩২ তিন টাকা অথবা ছয় সংখ/ার মূল্য ১॥ দেড় টাকা ভিপি 

যোগে ঝ মনি [রযোগে দিতে হইবে । এই নিয়মে পূর্ব হইতেই গ্রাহকগণের 
নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে । 

(খ) কলিকাতাস্থ গ্রাহকগণ ইচ্ছ! করিলে প্রতিসংখ্য। নগদ ।০ চারি আনা 
মুলো ক্রয় করিতে পারিবেন। আমর! প্রতিসংখ্যা/ লোকমারফত তীহাদের 

ঠিকানায় পাঠাইয়! মূল্য গ্রহণ করিব। এই নিয়মে পূর্ব হইতেই গ্রাহকগণের 
নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে। 

১৩ ৩ নিয়মের অন্তভুর্তি গ্রাহকগণকে ১২ এক টাকা রেজীষ্ট্রেখশন ফি 
স্বরূপ অগ্রিম জমা দিয়! নাম রেজেষ্টারী করিতে হইবে । এই জমার টাঁক| শেষ 
খণ্ড অথব! শেষ চারি সংখ্যার মূল্য হইতে বাঁদ দেওয়! যাইবে। 

আশা করি, বঙ্গভাষায় অনুরক্ত মহোদয়গণ বাঙ্গালাভাষার পরিপুষ্টিকল্লে এরূপ 
উচ্চশ্রেণীর একখানি মুল গ্রন্থ প্রকাশের সহায়তার জন্য গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত 
হইয়। আমাফে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন। 

পত্রাদি আমার নামে নিম্বলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে । 

“বীপ্রেস” শীযোগীন্দরপ্রসাদ মৈত্র । 
১নং অক্রংর দতের লেন, 

পোঃ মাঃ বহুবাজ।র, কপিকাত। 

অথব! 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ্-মন্দির, 
২৪৩।১ নং অপারসাকু'লার রোড, কলিকাতা । 
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নিয়মাবলী 

পরিষদের প্রতিষ্ঠাতগণ 
পরিষদের কন্ধচারিগণের আগ্ধস্ত ত 

বর্ষশেষে সদশ্ত-সংখ্যা ও বাধিক আয় 
স্থায়ী ভাগারে দান 
সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী 
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 
পরিষদের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ ... 

সদস্য- তালিকা 

বান্ধব 

বিশিষ্ট 
আজীবন 
সম্ারক রি 

সাধারণ (নিত 

নু €(মফম্বল ) 

ছক্রসভ্য 

শাখা-সভার দিনানিলী? | 

১৩২ বঙ্গাব্দের কাধ্য-নিবর্বাহক- সমিতি 

উনবিংশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী . 

পরিশিষ্ট __ 
চিন্রশাল। 

বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্জিকাদি 
পরিষত-গ্রস্থাগার 

পুথিশাল! 
ছাত্র-সভ্য 

১৩১৯ বঙ্গাবের বাধিক আয়-ব্যয় রি 
১৩২০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আক্র-ব্যয়-নিন্রণ 

গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল 
স্থায়ী তহবিল রহ 
গুহনিশ্াপ-তহবিল .** 

২৩ 

২১ 

3 

২৪ 

২৬ 
৩৪ 

৪৭ 

৫৪8 

৫৪ 

৫৫ 
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৫৫ 
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১১৫ 

৩১৯ 
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১২৩ 
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১৭৩ 

১৭৩ 

৬৭৪ 

১৭৫ 

১৭৮ 
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নুসলমান-সার্থিত্যিক সম্বদ্ধন! 

নগেন্ছ্র-সম্বদ্ধন। 

কাণারাম-্মৃতিরক্ষা-তহবিল 
হমচন্দ্র-ম্থৃতিরক্ষা-তহবিল 

নধুহুদন-স্বৃতিরক্ষা-তহবিল 
রঙ্গনীকান্ত-স্থতি-তহবিল 
পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে বিভিন্ন তহবিলের টা টাকার হিসাব 
১৩১৯ চৈত্র-শেষে পরিষদের দেনার তালিকা 

নবীনচন্দ্র সেন শ্বৃতি-তহবিল 
রমেখ-ভনন তহবিল *১. 

পদক ও পুরস্কার 
্বীদুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পর 

শাখা-সমিতি-_ 
গশ্থপ্রকাশ সমিতি 

শব-সমিতি 
পরিভাষা! সনিতি 
বৈগ্াক যন্্-শক্স-নিশ্শাণ-সমিতি 
পত্রিকপরিচালন-সমিতি 
নবীনচন্্ ম্মৃতিরঙ্গণ-সমিন্ি 
চক্্রকান্থ তকালঙ্কার স্মতি-সমিন্ি 
বিনয়কুষ্ দেন স্মতি-নমিতি 
কষগ্ন্দর মজুমদার স্থৃতি-সমিতি ০১, 

শাখা-পরিষদের কাধ্যবিবরণ-- 
রঙ্গপুর 
রাজসাহী 
ভাগলপুর 

বহরমপুর 
গৌহাটি 
বারাণসী 
বরিশাল 
চট্টগ্রাম 
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বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষদের 

নিন্সন্মাহ্বলী 

উদ্দেশ্ত ও নাগ 

১। বিনিন উপায়ে বাঙ্গালা-ভাৰা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন এবং উমতি-সাধনই 

পরিষদের উদ্োহ্ঠ | 
সভার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

উদ্ছেগ্য-নাধনের উপায়। 

১। এই সভার উদ্দেগ্র-সাধনার্থ নিম্-লিখিত ও আবশ্যক হইলে তদতিরিক্ত উপায়-সমূহ 

অবলন্থিত হইবে, যথা ১ 

(ক) বাঙ্গালা-ভাষার পাকরণ ও অভিধান সঙ্কপন 

(খ) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের পরিভ্তানা সঙ্গলন 

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা-কাব্যাদির সংগ্রহ ও€ প্রকাশ 

(ঘ) ভাষান্তর হইতে উংকষ্ট গ্রন্থাদির অগ্বাদ ও প্রকাশ 

(ও) দশন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি মকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই সেই 

বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির গ্রকাঁশ 

(5) “সাহিত্য-পরিষংপন্ত্িকা” নামে বাঙ্গাণা ভাষায় একখানি সাময়িক পত্রিক। প্রচার । 
ভার মুখপত্র 

৩। সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেগ্যানুযায়ী প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে । 

কোন প্রবন্ধে কোনরূপ মৌলিক অনুসন্ধানের বা আলোচনার পরিচয় না থাকিলে, সে প্রবন্ধ 

এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। 
(ক) কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সম্মতি ভিন্ন ইহাতে কোন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থাদির 

আলোচন৷ হইবে না । 
ভাব। 

৪। পরিষদের পঠিতব্য-প্রবন্ধ বাঙ্গালা-ভাষ। ব্যতীত অন্ত ভাবায় লিখিত হইবে না। 

সভাপতি মহাশয়ের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পরিষদের কোন অধিবেখনে অন্ত ভাষাতে কোনরূপ 

আলোচনা! হইতে পারিবে না। 
পরিধদের গঠন 

৫। নিয়োক্ত কয়েক শ্রেণীর সদস্ত লইয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত হইবে। যথা £-, 
১। বিশি্-সদশ্য 

২। আজীবন-সদশ) 
৩। অধ্যাপক-সদন্ 
9 সাধারণ-সদন্ 
৫। সহায়ক-সদন্ত 



৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

ব্ষি-ন্দস্ 

৬। দেশ-বিদেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ-ভাবে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরিষদের বিশিষ্টসদস্ত 

নির্বাচিত হইতে পারিবেন। 
(ক) নির্বীচন-প্রণালী-_অন্যুন পাচছন সদ্ত পত্রদার! এরূপ কোন একজনের নাম বিশিষ্ট- 

সদন্তরূপে প্রন্তাব করিয়া সম্পাদককে জানাহনে, সম্পাদক কাধা-নির্বাহক-সমিতির আদেশ 

লইয়া প্রস্তাবিত ব্যক্তি নান পরিবদের সকল স্ঠের নিকট নিব্বাচনার্থ পাঠাইয়া দিবেন এবং 

মতামত পাঠাইবার সময় নির্দেশ করিয়। দিবেন । নির্দিষ্ট মময়ের মধো পরিষদের সমস্ত সদস্তের 

অন্যুন এক চতুর্থাংশের মতামত না আসিপে নির্বাচন স্থগিত থাকিবে । নতুবা যতগুলি মতামত 
পাওয়া ঘাইবে, তন্মধো বদি অন্যন ব্রিচতুর্থাংশের সম্মতি গাকে, তাহ! হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি 

বিশিষ্ট-সদন্তর্ূপে গৃহীত হইবেন এবং সম্পাদক তাহার নির্বাচন-সংনাদ পরবন্ভী বার্ষিক 
অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন। 

» (খ) বাধিক অধিবেশন ভিন্ন অন্ত সময়ে কোন বিশিষ্ট-সদন্ত নিণবাচিত হইবেন না। 

(গ) খিশিষ্ট-সদন্ত নিব্বাচনের প্রশ্তাৰ ১লা সণশ্ছনের পুর্বে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে 

হইবে। 

(ঘ) এক পত্রে একাধিক বাক্তির নাম প্রপ্তাবিত হইতে পারিবে না। 

৭। বিশিই&-সদগ্রের সংখ্যা ১৫ জনের অধিক হইবে ন|। 

আঙ্গীবণ-সধ্য 

৮। যাহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাগারের জন্ত এককালে অন্যুন ৫০০২ টাকা কাধ্য- 

নির্বাহক-সমিতির হস্তে দান করিবেন, তাহারা পঠিবদের আগাবন-সদশ্ত গণ্য হইবেন । 

(ক) নিব্বাচন-প্রণালা-_কাধ্য-নিব্বাহক-সমিতি কাহারও নিকট এরূপ দান এহণ করিলে, 

কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির আঁদেশক্রমে সম্প।দক পরবন্তী মাসিক অধিবেশনে সেই দান 

ঘোষণ! করিরা দাতাকে আন্গীবন-সদন্ত-শ্রেণাঠুক্ত করিরা লইবেন। 

(খ) এই নিয়ম প্রণয়নের পুর্বে ধাহারা পরিষদের স্থায়া ধনভা'গারে এককালে অনুন 

৫০০২ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন, তাহারাঁও অতঃপর 'আজীবন-সদন্তশ্রেণীভ্রক্ত 

হইবেন। 

অধ।াপক-নদ্য 

৯। চতুষ্পাগর লব্ষপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ পরিষদের অধ্যাপক-সদশ্ত নির্বাচিত হইতে 
পারিবেন। 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী--কোন অধ্যাপকের নাম সমস্ত কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অদ্ধীধিক 

সভ্যের অন্রমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কক 

প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমর্থিত ও অনুমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি অধ্যাপক- 

সদস্তের শ্রেণীভুক্ত হইবেন। 

১০। অধ্যাপক-সদস্তের সংখ্য। ২৫ জনের অধিক হইবে না। 
২ 



১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

সাধারণ-সদশ্য 

১১। বাঙ্গাপা-সাহিত্যান্ুরাগী ব্যক্কিমাত্রই পরিষদের সাধারণ-সদশ্ত নির্বাচিত হইতে 

পারিবেন। 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী কোনও মাসিক অধিবেশনে যে কোন সদন্ত পুর্বোস্তরূপ কোন 

ব্যক্তির নাম সদন্তরূপে নির্বাচনার্থ প্রস্তাব করিবেন) অন্য কোন উপস্থিত সদস্য 

তাহার সমর্থন ও সভ| তাহা "অনুমোদন করিলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি এই পরিষদের 

সাধারণ-সদস্তের শ্রেণীভূক্ত হইবেন । 

(খ) ব্যক্তি-বিশেষের নির্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদশ্ত আপত্তি করিলে, সে সভায় 

তাহার নির্বাচন বন্ধ থাকিবে । পরে কার্য-নির্বাহক-সমিতি সে সম্বন্ধে বিবেচনা 

করিয়া পরবস্তী কোন মাসিক অধিবেশনে তাহার নির্বাচনের প্রস্তাব পুনরায় 

উপস্থিত করিবেন ও সভাপতি আবশ্যক বোধ করিলে ব্যালটদ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা 

করিবেন। 

১২। প্রত্যেক সাধারণ-সদস্তকে প্রবেশিকা ১২ টাকা এবং অনুযন ॥* হিসাবে মাসিক 
টা দিতে হইবে। 

১৩। নির্বাচন-সংবাদ-প্রাপ্তির পর ছুই নাস মধ্যে নির্বাচিত ব্যক্তিকে প্রবেশিকা ১২ এক 

টাক! পাঠাইয়া দিতে হইবে। উহা! প্রাপ্থির পর, তিনি সাধারণ-মদস্ত-শ্রেনীতুক্ত হইবেন এবং 
সদস্তের সকল অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। 

১৪। কোন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্তপদ পরিত্যাগের পর যদি পুনরায় সাধারণ-সদন্ত 

নির্বাচিত হন, তাহ! হইপে ভীহাকে প্রবেশিকা দিতে হইবে না) কিন্ত পূর্বের চাঁদা বাকি 

থাকিলে, তাহা সমস্ত শোধ করিতে হইবে। কাধ্য-নিব্বীহক-সমিতি স্থলবিশেষে বাকি চাদা 

সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ত্যাগ করিতে পারিবেন। 

সহায়ক-সদন্ে 

১৫। যাহারা এই পরিষদের উদ্দেশ্তের অনুকূল কাধ্য করিয়া 'এই পরিষদের উপকার 
করিয়! থাকেন, তাহার! সহায়ক-সদশ্ত নির্বাচিত হইতে পারিবেন । 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী-_সম্পাদক কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে এরূপ ব্যক্তির 
নাম সহায়ক-সদশ্তরূপে বার্ষিক অধিবেশনে প্রস্তাব করিবেন এবং তাহা যথারীতি 

সমর্থিত এবং অনুমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি সহায়ক-সদস্ত-শ্রেণীভুক্ত হইবেন। 

১৬। সহায়ক-সদন্তের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হইবে না। 

১৭। সহায়ক-সদস্তগণ পাচ বৎসরের জন্ত নিব্বাচিত হইবেন। তংপরে তাহার! 
গুননির্ববাচিত হইতে পারিবেন । 

ণ সদম্তগণের অধিকার 

১৮। সাধারণ-সদস্ত বাতীত অপর কোন শ্রেণীর সদস্ত মাসিক টাদা দিতে বাধ্য 
থাকিবেন না। 

১৯। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! সকল সদশ্তই বিনামুল্যে প্রাপ্ত হইবেন। 
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২০। নূতন সদস্যগণ স্ব স্ব সদসাপদগ্রহণের পর হইতে পরিষং-পত্রিকার প্রকাশিত সংখ্যা 

পাইবেন এবং সদস্যশ্রেণীর্ক্ষ হইবার পূর্ববন্ী কালের পত্রিকা অর্দমূলো পাইবেন । 

২১। পরিষং-প্রকাশিত অন্যান্ট গ্রন্থ সদস্তগণ কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির নির্ধারিত মুল্যে 

পাইবেন। 

২২। সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়! বা কার্ধ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পরিষদের অবস্থা, 

বিধিব্যবস্থা এবং অন্তান্ত সংবাদ জ্ঞাত হইবার এবং কার্ধালয়ে স্বয়ং আসিয়! সম্পাদকের 

সম্মতিক্রমে হিসাব ও অন্ঠান্ত থাতাপত্র দেখিবার অধিকার সকল সদশ্তেরই থাকিবে । 

২৩। যে সকল সদস্তের কাষ্টিক মাসের পূর্ন হইতে টাদা বাকি পড়িবে, চাদা শোধ না 

হওয়! পর্যান্ত তাহার! কাধ্য-নির্বাহক-সনিতির সভ্যপদপ্রার্থ হইতে পারিবেন না। 

বান্ধব 

,২৪। বাহার! পরিষদের উপকারার্থ এককণলে অন্যান পাঁচ ভাজার টাকা বা তন্তল্য কোন 

দান করিবেন, তাহার! এই পরিষদের নাধ্ধব বলিয়। গণ্য হইবেন ও সাহারা সদন্তগণের যাবতীয় 

অধিকার প্রাণ্থ হইবেন । 

কে) কাহারও নিকট হইতে এরূপ কোন দান এককালে প্রাপপ হইলে, সম্পাদক কাধ্য- 

নিব্বাহক-সমিতির মদেশক্রমে দাতার নাম পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে 

ঘোষণা করিয়! দাতাকে বান্ধবশেণীভুক্ত করিয়। লইবেন । 

(খ) এই নিয়ম প্রণয়নের পূর্বে থে সমস্ত উপকারী বাক্তির নিকট 'এইন্প দান এককাগে 

পাওয়। গিয়াছে, তীহারাঁও পরিবদের বান্ধব বলিয়া গণ্য হইবেন। 

কাবা-নিক্ধাহক-সমিতি 

২৫। পরিষদের সমস্ত কার্য নির্ববাহার্থ একটি কার্ধা-নির্নাহক-সমিতি থাকিবে 
২৬। কতিপয় কন্মাধ্যক্ষ ও কতিপয় নিব্বাচিত সদন্ত লইয়া এই কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি 

গঠিত হইবে। প্রতি বংসর বাধিক অপিবেশনে এই কার্া-নির্বাহক-সমিতির গঠন হইবে। 

২৭। পরিষদের বিভিন্ন কাধ্য-নির্বাহের জগ্রংনিযনলিখিত ১৬ জন কম্মাধ্যক্ষ সদস্তগণ মধ্য 

হইতে নির্বাচিত হইবেন। ইহারা সকলেই কার্যয-নির্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। 

যথা 

মভাপতি যা (২ রঃ রস ১ জন 
সহকারী সভাপতি ... পু রা রঃ ৪ জন 
সম্পাদক নত / ৫ 2 ১ জন 

সহকারী সম্প।দক ... ০ রী মা ৫ জন 

কোষাধ্যক্ষ রঃ 8 ৪ চা ১ জন 

গস্থাধ্যক্ষ ৫ নর 285 হা ১ জন 

চিত্রশালাধাক্ষ ... ৫ ৮ "42 ১ জন 
ছাত্রাধ্যক্ষ তা 2 2 ৫ ১ জন 
পত্রিকাধ্যক্ষ 2 রা না রঃ ১ জন 

00িতের:৩-এ বি সভিত 

১৬ জন 
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কর্ম্মাধাক্ষগণের নির্বাচন-প্রণালী-_কার্মা-নির্বাহক-সমিতি প্রতি বৎসর আগামী 

বংসরের জন্য ১৬ জন কশ্মাপাক্ষের নাম নাধিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন 'এবং যথারীতি 

সমর্থনের এবং উপস্থিত সদশ্তগণ কর্তক অনুমোদনের পর তাহারা নির্বাচিত হইবেন । 

কে) যদ্দি কোন সদশ্ত কোন কন্মাধ্যক্ষের পদে কোন নান প্রস্তাবের ইচ্ছা! করেন, তবে 

২৭। 

তাহার নাম এবং যে পদে ঠাহীকে নিধুক্ত করিতে চাহেন, তাহা পত্রদ্বার। ১ল! চৈত্রের 
পূর্ব্বে সম্পাদককে জানাউবেন। কার্দা-নির্বাহক-সমিতি প্রস্তাবিত নাম গ্রহণে অসমর্থ 

হইপে, প্রস্তাবককে সেই সংবাদ দেওয়। হইবে। তথাপি যদি তিনি বাধিক 

অধিবেশনে তাহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, 

১লা বৈশ[খের পুর্বে পত্রদ্ধারা সংশাদককে জানাইবেন। সম্পাদক বাধিক 

অধিবেশনের বিচ্জাপনপত্রে তংক্ক্ষ এই প্রস্তাবের উল্লেখ করিবেন। বাঁধিক 

আধিবেশনে প্রথমে কাধ্য-নির্বাহক-৮'নতির নির্বাচিত কম্মাধাক্ষগণের নাম যথারীতি 

প্রস্তাবিত ও দদথিত হইলে পর. অন্ত নামের প্রস্তাবকর্তা দ্বয়ং উপস্থিত হইয়া বা 

প্রতিনিধি দারা তাভ।র প্রশ্ু।বিত নন উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তাহা উপস্থিত 

কোন সদন্ত কক সমথিত হইণে, 4] পট্গ্গরা নির্বাচনের বাবন্তা হইবে। এইরূপে 

প্রতোকের নির্বাচনক।লে ব্যালটু্ছারা ঘতগ্ুলি মত পাওয়! ঘাইবে, তাহার অর্ধাধিক 

মত যিনি পাইবেন, তিনি নির্বাচিত হইবেন এবং কাহারও পক্ষে অপ্ধাধিক মত ন। 

পওয়া পথ্যন্ত বিনি ব্যাঁলটে সন্বাপেশণা অগমংখ্যক মত পাইয়াছেন, তাহার নাম 

বঙ্জন করিয়া পুনরায় ব্যাপট্ লওয়া হইবে। 

এই নিরমবলা প্রণরনের পর স্পাক ব্যতীত অপর কোন কক্মাধাক্ষের পদে 

কোন বাক্তি উপব্যপরি পাঁচ বংসরের অধিক কলের জন্ত শির্বা1চিত হইতে পারিবেন না। 
৪) 0 | বইসরের মধ্যে কোন কারণে কোন কম্মাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে, কাধ্য-নির্বাহক- 

সমিতি তাহার পদে নুহন ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়া পরবণ্ডা মাদিক অধিবেশনে তাহা 
বিজ্ঞাপিত করিবেন । 

৩১ । পরিষদের ২৭ জন স্দন্ত কার্া-নিক্বাহক-সমিতির "সভা রূপে নির্বাচিত হইবেন । 

তন্মধ্যে ১৬ জন সমুদয় সদস্তের মতানুসারে নির্বাচিত হইবেন এবং অপর ৪ জন পরিষতশাখা- 

সমূহের প্রতিনিধিত্বরূপ শাখাসমুহের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি ঘারা নির্বাচিত হইবেন । 

(ক) পূর্বোক্ত ১৬ জন সদন্তের নির্বাচন নিপ্লোন্ত প্রণালীতে হইবে ফান্তন মাসের 

প্রথমাদ্ধের মধ্যে সম্পাদক পরিষদের প্রত্যেক সদস্তকে পত্র দ্বার! জিজ্ঞাসা করিবেন যে, 

তিনি কাধা-নিব্বাহক-সমিতির সভ্য হইতে সম্মত আছেন কি না। বাহার! সম্পাদকের 

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পত্র দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন, সম্পাদক ২৩ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি 

রাখিয়া তাহাদের নামের তালিকা! প্রস্তুত করিবেন এবং চৈত্রের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে 

প্রতি সদস্তের নিকট উক্ত তালিকা এই প্রার্থনাসহ প্রেরণ করিবেন যে, প্রত্যেক সদন্ত 

প্র তালিকার মধ্যে অনধিক ১৬ জনের নির্বাচন করিয়। তাহাদের নামের পার্খে নিজ নাম 
স্বাক্ষর করিয়া সম্পাদকের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদককে পাঠাইয়। দ্িবেন। শ্রী সকল 
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পত্র হইতে প্রত্যেকের ভোটের সমষ্টি গণন! করিয়া ভোটের সংখ্যার ক্রম অনুসারে 
সম্পাদক বোল জনের নাম নাছিগ়া লইয়! বাধিক অর্পিবেশনে তীহাদ্দিগকেই নির্বাচিত 
বলিয়া বিচ্ছাপিত করিবেন। যদি একাধিক ব্যক্তির সমান ভোট পাইয়া ষোড়শ স্থান 
গ্রহণের সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে, উপস্থিত সদশ্তগণ সেই কয় ব্যক্তির মধ্যে 
পুননির্বাচন দ্বারা ষোড়শ স্থান পূরণ করিবেন। 

(খ) পরিষতশাখাসমূহ্ছের প্রতিনিধি-নির্ধাচন-প্রণালী £__ফাঁন্ধন মাসের গ্রাথমার্দের মধ্যে 

প্রত্যেক পরিবংশাখার সম্পাদককে এই অন্রোধসহ সম্পাদক পত্র লিখিবেন, 

যেন এ শাখার কাধ্য-নির্ধাহক-সমিতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বকীয় প্রতিনিধি-স্বরূপ 
একদ্ন সদস্তের নাম পাঠাইয়া দেন। এইরূপে যহগুলি নাম পাওয়া যাইবে, সম্পাদক 
সেই সকল নামের তালিকা প্রন্তোক পরিবৎশাখার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ 

করিবেন । প্রত্যেক পরিষংশাখার কার্ম্য-নির্বাহক-নমিতি এই তালিকাভুক্ত অনধিক 
চারিজনকে নির্বাচিত করিবেন। শাখা-সম্পাদক উক্ছরূপে নির্বাচিত ব্যক্কতিগণের 
ন[মের পার্শে নাম স্বাক্ষর করিয়া, নির্দিগু সময়ের মধ্যে পরিষং্সম্পাদকের নিকট 

প্রেরণ করিবেন। পরিষংসম্পাদক ভোটের সংখ্যাক্রম অন্রসারে চারিজনের নাম 

ণার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিলে, তাহারা শাখাসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপে মুল- 
পরিষদের কাধ্য নির্বাহক-সমিভির সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। মুল-পরিষদের সদস্ত না 

হইলে, অপর কেহ পরিষংশাখার প্রতিনিধিন্ধপে নির্বাচিত হঈতে পারিবেন না। 
(গ) বংসরের নধো কারধ্য-নির্বাহক-সমিতির কোন সভ্যের পদ শুন্য হইলে, কাঁধা 

নির্বাহক-পনিতি যথাসময়ে স্বয়ং তাহা পূর্ণ কিয়! লইবেন। 

কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অধিকার 

৩২। পরিষদের সমস্ত কাধ্যই সাধারণতঃ কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির কর্তৃত্ব ও নিদেশে 

নির্বাহিত হইবে । 

৩৩। পরিষদের আয়-বায়-সম্বন্ধে সমস্ত কর্তৃহব কার্্য-নির্ধাহক-সমিতির উপর স্থাস্ত থাকিবে। 
(ক) ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেষ্ত-সাধনের জন্য পরিষদ্দের যে সকল বিভিন্ন তহবিল থাকিবে, 

কাধ্য-নির্ধাহক-সিতি সেই সকল তহবিলের রন্ষ। ও হিসাবাদি সংক্রান্ত যাঁবতীন়্ 

ব্যবস্থা করিবেন এবং আবশ্রক বোধ করিলে, বিভিন্ন তহবিলের নিমিন্ত বিভিন্ন 

কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। 
(খ) বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে আগামী বংসরের জন্য কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি আগন-ব্যয়ের 

আনুমানিক তালিকা (বজেট ) 'প্স্তত করিবেন এবং তাহ] অনুমোদনার্থ বার্ষিক 

অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন। 

(গ) প্রতি বংসর আশ্বিন মাসের পর কার্্য-নির্বাহক-সমিতি উক্ত আন্তরমানিক তালিকার 

( বজেটের ) সংস্কারসাঁধন করিবেন এবং এই সংস্কার পরবন্থী মালিক অধিবেশনে 

বিজ্ঞাপিত করিবেন । 
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(ঘ) উক্ত আন্থমানিক হিসাবের তালিকার অতিরিক্ত কোন বায় আবশ্তক হইলে, কার্য্য- 

নির্বাহক-সমিতির 'অনুমোদন ক্রমে তাহা সম্পাদিত হইবে। 

($) আবঠ্তক হইলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি কোন বিশেষ স্থলে কোন সদন্তের বাকি টাদ! 

সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ত্যাগ করিতে পারিবেন । 

৩৪। কার্ধা-নির্বাহক-সমিতি পরিষদের সমস্ত সম্পত্তি ও দলিলাদি রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা 

করিবেন । 

৩৫। কন্মাধ্ক্ষদিগের কাধ্য প্রণালী ও বিশেষ বিশেষ অধিকার কার্্য-নির্বাহক-সমিতি 

নির্দেশ করিয়া দিবেন । 
৩৬। কাঁধ্য-নির্বাহক-সমিতি পরিষদের বেতনভোগী কন্মগারিগণের এবং কার্য্যালয়-সংক্রান্ত 

যাবতীয় নিয়ম নির্দেশ করিয়। দ্রিবেন। 

(ক) পরিষদের কার্ধ্য স্থচারু্ূপে নির্ববীহ কবীর জন্ত কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি আবশ্তকমত 

উপযুক্ত বেতনে কন্মচারী নিঘুক্ত করিচে ও ভীহাদিগকে কর্মচ্যুত করিতে পারিবেন। 

এরপ স্থলে কার্য-নির্ধাহক-সমিতির মীমাংসাই চুড়ান্ত গণ্য হইবে। 
৩৭। নিম্নলিখিত ব্যাপারে কার্ধয-নির্বাহক সমিতির নিয়লিখিতমত অধিকার থাকিবে, 

(ক) যেকেহ যে কোন প্রস্তাব পরিষদের বিব্চেনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে 

প্রস্তাব সর্বাঞ্ে কার্য-নির্ধাহক-সমিতিৰ অধিবেশনে আলোচিত হইবে। কাহারও 
কোনও প্রস্তাব প্রথমে কাব্য-নির্বাহক-সমিতিতে আলোচিত ন! হইয়া, পরিষদের 

মাসিক অধিবেশনের আলোচা বিষয়ের মধ্যে সনিবিষ্ট হইতে পারিবে না। 
থে) কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যের অথবা পরিষদের কোন সদস্তের কোন প্রস্তাবের 

'মালোচনায় কাধ্য-নির্বাহক-সনিতি থে মীমাংসা করিবেন, তাহ! যদি প্রস্তাবকের 
মনঃপূত না হয়, তাহা হইলে, তাহার অনুরোধক্রমে সেই প্রস্তাব কাষ্য-নির্বাহক-সমিতি 

উপধুঞ্ত সময়ের মধ্যে মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য-বিষয়ডুন্ত করিয়! দিবেন। 
(গ) €য সকল সাধারণ-সদস্তের চাদা এক বসর বাঁকি পড়িবে, কার্ধা-নির্বাহক-সমিতি 

তাহাদের পত্রিকা! ও পুস্তকাঁদির প্রেরণ বন্ধ রাখিতে পারিবেন । 
(ঘ) যে সকল সদ্দন্তের টাদা ছুই বংসরকা'ল বাঁকি পড়িবে, সম্পাদক তাহাদের তালিকা! 

উপস্থিত করিলে, কার্া-নির্বাহক-সমিতি তাহাদের নাম সদশ্ত-তালিকা হইতে উঠাইয়া 
দিতে পারিবেন। 

৩৮। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিষদের শাখা-স্থাপনের অধিকার কারধ্য-নির্বাহক-সমিতির 
থাকিবে। 

(ক) কার্া-নির্বাহক-সমিতি পরিষৎ-শাখা-সংক্রান্ত আবঠ্কমত নিয়ম রচন করিয়া 
পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে তাহা অন্ুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন। 
অনুমোদিত নিয়মাবলী সমস্ত পরিষং-শাথায় প্রচার করিবেন । 

(খ) কোন নূতন শাখা স্থাপিত হইলে, কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি তাহ! ঘথাসময়ে মাসিক 
অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন। 
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৩৯। বিশেষ বিশেষ কাধ্যসাধনোদ্দেশে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি স্থায়ী ৰা অস্থায়ী সমিতি 

স্থাপন, তাহার কাধ্যসম্পা্দনের ব্যবস্থা এবং তজ্দন্থ কন্মাধাক্ষ নিয়োগ করিতে পারিবেন । 

(ক) এই সকল সমিতিতে আবগ্তকমত সদস্তেতর বিশেষজ্ঞ ব্ক্তিকেও কারধা-নির্বাহক- 

সমিতি সদস্তরূপে গ্রহণ করিতে পািবেন। 

(খ) স্থায়িকূপে কোন সমিতি স্থাপন করিলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি তাহা কোন নামিক 

অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন । 

৪০। প্রত্যেক বাধিক অধিবেশনের পুর্বে কার্ণা-নির্বাহক-সমিতি এই সকল স্থায়ী ও 

অস্থায়ী সমিতির সম্পাদকগণের নিকট এবং পরিষদের অন্যান্য কম্মাধাক্ষগণের নিকট তাহাদের 

আপন আপন অধিকার-সংক্রাঞ্ত কারধ্যের বিবরণ গ্রহণ করিবেন এবং আনণশ্তকমত পরিষদের 

বার্ষিক কাধ্য-বিবর ণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়] ধিবেন। পরিষংশাখাগুলির বাধিক কাধ্য-বিববণও 

এইবরূপে আনাইয়! উক্ত বাঁধিক কার্ধ্য-বিবরণপ্রস্ত করিবেন । 
কাধ্য-নিব্বাহক-স্মিতির 'আধিবেশন 

৪১। প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার কার্যা-নির্বাহক-সনিতির অধিবেশন হইবে। ত্ধিন্ন 

প্রয়োজন হইলে, কিংবা কাধ্য-নির্বাহক সমিতির চারিজন সম্য হেতুনিদ্দেশপূর্ব্বক পত্রদ্ধারা 

প্রার্থনা করিলে, এই সমিতির অপ্বিবেশন হইবে । 

৪২। আলোচ্য বিষয়াদি নির্দেশপুর্বক অন্ততঃ চারিদিন পুর্বে সভাধিবেশনের সময় 

বিজ্ঞাপন করিয়া সম্পাদক কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন 'আহ্বান করিবেন। 

কে) বিশেষ প্রয়োজনে চারিদিন অপেক্ষা 'অল্প সময় পূর্বেও বিজ্ঞীপন দিলে, কার্ধ্য-নির্বাহক- 

সমিতির অধিবেশন হইতে পারিবে । অত্যাগ্রক স্থলে এবং অধিবেশন-আহ্বানের 

সময় না থাকিলে বা বিশেষ কাধ্য দ্রুত সম্পাদন করিতে হইলে, অধিবেখন-আহ্বানের 

পরিবর্তে কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নিকট পর্রদ্ারা কার্য বিজ্ঞাপনপূর্বক 

সম্পাদক ততসম্বন্জধে লিখিত মতামত সংগ্রহ করিয়া অধিকাংশের মতানুসারে কাধ্য 

করিতে পারিবেন। এরপ স্থলে মফম্বপবাসী সভ্যগণকে আহ্বান বা তাহাদের 

মতগ্রহণ আবশ্যক হইবে না, কিন্তু কাধ্য-নিব্বাহক-সমিতির পরব্ন্তী অধিবেশনে উক্ত 

কার্য অন্ুমোদনার্ঘথ উপস্থাপিত করিতে হইবে। 

৪৩। কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে অনুযুন ৮ জন সভ্য উপস্থিত হইলে, উহার 

কাধ্য আরম্ভ হইবে। 
(ক) যদি কার্যয-নির্বাহক-সমিতির কোন অধিবেশনে ৮ জন অপেক্ষা অগ্লসংখাক সভ্য 

উপস্থিত হুন, তবে সে দিন সভার কার্ধা স্থগিত থাকিবে এবং পরবন্তী অধিবেশনে 

যদি কোন নূতন আলোচ্য বিষয় উপস্থাপিত না হয়, তবে অন্ন ৫ জন সভ্য উপস্থিত 
হইলেই সভার কাধ্য হইতে পারিবে । পুনরধিবেশনের সময়াদি বিজ্ঞাপিত করিতে 

হইবে। 
৪৪। কার্ধ্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কার্ধ্য-বিবরণ স্বতন্ব পুস্তকে লিখিত হইবে এবং সেই কাধ্য- 

বিবরণ তাহার পরবর্তী অধিবেশনে অন্ুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিতে হইবে। 
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(ক) কোন কারণে কোনদিন কার্যয-নির্ধাহক-সমিতির অধিবেশন স্থগিত হইলে) সম্পাদক 

তাহার কারণ কাধ্য-বিবরণ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়! রাখিবেন এবং তাহা পরবর্তী 

অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন। 

৪৫। কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির কার্যয-বিবরণ মুদ্রিত হইবে ন!। 

৪৬। কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি পরিবদের প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনের বা বিশেষ- 

অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়, পাঁঠীর্থ প্রবন্ধ এবং প্রদর্শনাদির বিষয় ও অন্ান্ত কায নির্দিষ্ট 

করিয়৷ দিবেন। 

পরিষদের অধিবেশন 

৪৭। সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে ( কলিকাতা, হালসীবাগাঁন, অপ|র সাকুলার রোড ২৪৩।১ 

ংখ্যক ভবনে ) প্রতি বাঞ্গাল। মাসের শেষ রবিবারে অথব। প্রয়োজন হইলে, অন্থাত্র বা অন্ত- 

বারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন হইবে । 

(ক) কোনও বিশেষ উদ্দেশ্তসাধনের নিমিত্ত কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশে বিশেষ দিনে 

পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইতে পার্রিবে। 

(খ)ট কোনও বিশেব প্রয়োজনে অনন ১০ জন সদস্ত হেতু-নির্দেশ পূর্ব্বক পরিষদের বিশেষ 

অধিবেশন আহ্বান করাইবার জঙন্গ কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিয়া 

পত্র লিখিলে, কার্য-নিব্বাহক-সমিতি যথোপবুক্ত দিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন 

আহ্বান করিবেন । 

৪৮। সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি, সম্পাদক অথবা! সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে 

কেহ অধিবেশনে উপস্থিত না থাকিলে, উপস্থিত সদগ্ুগণ উপধুক্ত ব্যক্তির নিয়োগদ্বার1 সেই 
দিনকার কার্য পরিচালন করিবেন। 

৪৯ | সমস্ত অধিবেশনের বিজ্ঞাপন-পত্রে অধিবেশনের সকল প্রকার আলোচ্য বিষয় ও 

ক্য্ধ্য-তালিকা মুদ্রিত হইবে এবং সাত দিন পূর্বে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে। 
৫০। অন্যুন ১৫ জন সদস্ত উপস্থিত হইলে, পরিষদের সাধারণ মাসিক অধিবেশন বা কোন 

বিশেষ অধিবেশনের কার্য চলিতে পারিবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্ত উপস্থিত না হইলে বা অন্ত 

কোন কারণে অধিবেশনের কার্ধ্য বন্ধ হইলে, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইবে। 
৫১। মাসিক ও বিশেষ-অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং 

সম্পাদক তাহ! পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিবেন। 
৫২। এই সকল অধিবেশনের কাধ্য-বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার সহিত অথবা শ্বতন্্ 

পুত্তিকাকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে এবং ইহা প্রত্যেক সদস্ত বিনামুল্যে পাইবেন। 
৫৩। কোন বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময় কোন সদস্ত সেই-বিষয়সম্বন্ধে একবার, 

প্রস্তাবক প্রস্তাবের সময় একবার ও অপরাপর সদস্তের সমালোচনার পরে উত্তরস্বরূপ আর 
একবারমাত্র স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। সভাপতির বিশেষ অনুমতি পাইলে, এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে। 
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সভাপতি 

৫৪। কোন অধিবেশনের কাধ্য-প্রণালী অথবা কোন নিয়মের তাতৎপধা সম্বক্ষে সভাস্থলে 

কোন বিষয়ের মীমাংসায় সভাপতির মত অথবা আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে । 

৫৫। কোনও বিষয়ের মত গ্রহণকালে, ছুই পক্ষের মতামতের সংখ্য। সমান হইলে, 

সভাপতির একটি অতিরিক্ত মত দিবার অধিকার থাকিবে। 

৫৬। কোনও বিশে কাধ্য দ্রুত-সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে এবং কোন মাসিক সভার 

আলোচ্য বিষয় তালিকাত্ুক্ত করিবার জগ্থ কার্ধা-নির্বাহক-সমিতি আহ্বানের সময় ন! থাকিলে, 

সভাপতি তাহ! কোনও মাসিক অধিবেশনে আলোচনার্থ অনুমতি দিতে পারিবেন । 

সহকারী সভাপতি 

৫৭ চারি অন সহকাী সভাপতির মধ্যে অন্যুন দুই জন মফপ্বলের অধিবাসী হইবেন। 
. ৫৮। সভাপতির অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি মভাপতির কর্তব্য সম্পাদন 

করিবেন ও তাহার বাৰতীয় আধকাপ প্রাপ্ত হইবেন । 

»ন্পাদক 

৫৯। পরিবং-সংক্রান্ত যাবতীয় কাধ্য কাধ্য-নিব্বাহক-সমিতির নির্দেশে সম্পাদকের 

তত্বাবধানে সম্পর হইবে। 

৬০ | কাধ্য-নির্বাহক-নমিতির এবং পরিষদের সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশনের নির্দিষ্ট 
কার্য ও সঞ্চল্ন প্রভৃতি সমাধান করিবার ভার সম্পাদকের হস্তে থাকিবে। 

৬১। অধিবেশনের বিবরণাদি, আয়-ব্যয়ের বিব্রণার্দি ও আনুমানিক হিসাব প্রত্ৃতি 

প্রস্তুত করিবার ভার সম্পাদকের হস্তে থাকিবে। 

৬২। সম্পাদক পরিষদের যাবতীয় অধিবেশন আহ্বান করিবেন । 

৬৩। সম্পাদক কার্্য-নিব্বাহক-সমিতিতে প্রেরিত সদশ্তগণের পত্রাদি আবগক মত কাধ্য- 

নির্বাহক-সমিতির সমীপে উপস্থাপিত করিবেন। 

৬৪। সম্পাদক প্রতি মাসে আয়-ব্যয়বিবরণ প্রস্তুত করাইয়! কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে 

উপস্থাপিত করিবেন । 

৬৫। কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নি্ধারিত ব্যয় ব্যতীত কোনও নুতন কার্য্যের জন্য কিছু 

ব্যয় করিতে হইলে, সম্পাদক তাহা কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অনুমতি লইয়া করিবেন। 

কে) বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অন্থমতি লইবার পুর্বে ৫০২ 

টাকা পর্যন্ত সম্পাদক -নিজে ব্যয় করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার পরবস্তা 

অধিবেশনে তাহা! অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন। 

৬৬। আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত কাধ্যাদি ব্যতীত যদি কোন অনিবাধ্য কারণে কোনও বিশেষ 
কাধ্য সম্পাদককে কার্য্য-নির্ধাহক-সমিতির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই করিতে হয়, তবে 

কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির পরবর্তী অধিবেশনে কারণ প্রদর্শন করিয়! উক্ত কার্য কাধ্য-নির্ববহক* 

সমিতির অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিবেন। 
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৬৭। সম্পাদক ৩৭ (ঘ) নিয়নানুসারে তালিকা প্রস্তত করিরা আবশ্তকমত মধ্যে মধো 

কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির গোচর করিবেন । 

৬৮। বার্ষিক অধিবেশনের পূর্বে, পরিষদের ায়-ায়্-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত বাষিক 

হিসাব, শাখাসভ। ও অন্তান্ত সমিতির প্রদত্ত কাধ্য-বিবরণ এবং অগ্তান্ত আনুষঙ্গিক জ্ঞাতবা 

বিষয়-সংবলিত পরিষদের বার্ষিক কার্ধ্য-বিবরণ প্রস্তত করিয়। সম্পাদক প্রথমে কার্য্য-নির্বাহক- 

সমিতির অনুমোদনার্থ উপস্থপিত করিবেন এনং কাধা-নির্বাহক-সমতি করুক অনুমোদিত 

কাধ্য-বিবরণ পার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন এবং বার্ধিক অধিণেশনে তাহা পঠিত ও 

অনুমোদিত হইলে, উহ! প্রকাশ করিবেন। 

৬৯ সম্পাদক প্রয়োজনমত সহকারী দ্পাদক্গণকে নিজ ক্ষমতা অপণ কবিতে 

পারিবেন । 
মহকা ৪ »ম্পাদক 

৭1 সম্পাদকের নিন্দেশমত সহকারী সম্পাদকগণ নিরূপিত কার্য পরিচালন করিনেন। 

'কা।বাধাঙ্ষ 

৭১। পরিষদের সাধারণ তহবিল কোবাধাক্ষের নিকট থাকিবে। 

৭২। কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নিদ্দিষ্ট বাপস্থান্ুনারে কোধাধাক্ষ দম্পাদকের সহিত সাধারণ 

তহুবিণের টাকার আদানপ্রদ্দান করিবেন । 

৭৩। সাধারণ তহবিল ব্যতীত অন্ঠাঞ্গ তহবিলের জন্ত কারা নিকাহক-সমিতি যেরূপ 

ব্যবস্থা করিবেন, তদনুসারে তাহাদের কার্য চলিবে। 

এস বাক 

৭৪। কাঁধ্য-নিধাহক-সমিভির নিদ্ধীরত নিয়মানুলারে ও সম্পাদকের নির্দেশ নুষাষী 

গ্রশ্থাধাক্ষ গ্রন্থাগারের ষাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন । 

চত্রশালাধ্যক্ষ 

৭৫। কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নিদ্ধারিত নিয়ম ও সম্পাকের নিদ্দেশাঠসারে চিত্রশাণা- 

ধ্যক্ষ চিত্রশালার যাবতীয় কার্ধা সম্পাদন করিবেন। 

ছাতাধাক্ষ 

৭৬। ছাত্রাধাক্ষ কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির নিদ্ধারিত নিয়ম ও সম্পাদকের নির্দেশ অনুসারে 

পরিষদের ছাত্র-সভ্যগণের শিক্ষা, উপদেশ, কার্দ্য-ব্যবস্থা, পরীক্ষা ও পারিতোধিক প্রভৃতি 

সম্বন্ধে বাবতীয় কার্য পরিচালন করিবেন। 
পত্ধিকাধাক্ 

৭৭| কাধ্য-নিব্বাহক-সমিতির নিয়মান্ুসারে পত্রিকাধ্যক্ষ পত্রিকা-সম্পাদনের ব্যবস্থা 

করিবেন। 
আর-বার-পরীক্ষক 

৭৮ পরিষদের যাবতীয় হিসাব পরিদর্শনের জন্ত প্রতি বংসর বার্ধিক অধিবেশনে সন্ত 

গণের মধ্য হইতে দুই জন আঙ়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্বাচিত হইবেন। 
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৭৯।| বংসরান্তে পরিষদের সাধারণ তহবিলের ম।য়-ব্যয়-বিবরণ সম্পাদক প্রস্তত করিয়া 

দিলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির আদেশান্দ মিলাইয়া আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ সেই হিসাব পরীক্ষা 

করিবেন। 

৮০। পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ হিসাব পরিশুদ্ধ বলিয়া! অনুমোদন করিলে, সেই 

হিসাব কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গ্রহণীয় হইবে। 

৮১। সাধারণ-তহবিল ব্যতীত পরিষদের শল্যান্ত তহবিলের আয়-ব্যয়-পরীক্ষার ভারও 

ইহাদের উপর স্তাস্ত থাকিবে। 

৮২। হিসাব পরীক্ষায় কোনরূপ ত্রমপ্রমাদ বা নিয়মভঙ্গের পরিচয় পাইলে, ইহারা 
কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিকে লিখিয়। জানাউবেন । 

৮৩। 'মাম-ন্যয়-পরীক্ষকগণ আবশ্তক মত মাসিক বা ব্রৈিমাসিক হিসাব পরীক্ষা করিবেন। 

পরিনৎ-শ।খ| 

৮৪। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিষদের উদ্দেগ্ান্ুকুল কার্ধ্য সম্পাদন অন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য- 

পরিষৎ “পরিষং-শাখা” প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন । 

৮৫। যেস্থানে পরিষংশাখ! স্থাপিত হইবে, “বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষং” এই নামের পর 

সেই স্থানের মর্থাৎ সেই নগরের ঝ| প্রদেশের নামের সহিত শাগা শব্ষযোগে পরিষত-শাখাখুলির 

নামকরণ হইবে। (দৃষ্টান্ত__বঙ্গী-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা। ) 

৮৬। কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির নিদ্ধারিতত 'এবং পরিষদের অনুমোদিত নিরমাবলী অনুসারে 

শাখাসমূহ পরিচালিত হইবে | 

৮৭। মুগ-পরিষদের সদন্ত ব্যতীত অপর বান্ভি কোন পরিষৎ-শাখার সম্পাদক হইন্তে 
পারিবেন ন।। 

৮৮ কার্য-নির্বাহক-সমিতির বিশেষ কোন নিয়ম ন্যতীত কোনও পরিষৎশাখার সহিত 

মুল-পর্িষদের কোনরূপ অর্থ-সন্বন্ধ থাকিবে না। 

ঠার-লভা! 

৮৯। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেগ্ঠাম্বদারী কা্যাসাধনের ছন্য সাহিত্্য-পরিষদের অধীনে 

একটি ছাত্র-সভ গঠিত হইবে। বিগ্ভালয়ের ছাত্রগণ এই মভার সভ্য নিব্বাচিত হইতে 

পারিবেন এবং তীহার! ছাত্র-সভ্য নামে অভিহিত হইবেন। 

৯০। ছাত্রাধ্যক্ষের প্রস্তাবক্রমে কার্ধা-নির্বাহক-সমিতি বিগ্চালয়ের ছাত্রগণকে এই সভার 

সভ্যরূপে নির্বাচন করিবেন। 

৯১। ছাত্র-সভ্যগণের কর্তব্য ও অধিকার নির্দেশের জগ্ত ছাত্রাধ্যক্ষের পরামশ মত কার্ধ্য- 

নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নিয়মাবলী 'প্রণীত হইবে। 

| বিশেষ বিধি 

৯২। পরিষদের বিশেষ ব৷ সাধারণ মাসিক অধিবেশনে মীদাংসিহ কোন নিয়ম ছয় মাস- 
মধ্যে আলোচিত বা পরিবর্তিত হইতে প।রিবে না। 



০ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

৯৩। কোন নুতন নিয়ম প্রণয়ন অথবা কোন পুরাতন নিয়মের সংস্কার-সন্বন্ধে প্রস্তাব 

উপস্থিত হইলে, কাধ্য-নির্াহক-সমিতি তাহা বিচারপূর্ধক পরিষদের মাসিক বা বিশেষ 

অধিবেশনে মীমাংসার্থ উপস্থিত করিবেন। 

৯৪। আবশ্বক হইলে, পরিষদের অধিবেশনে কার্যা-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত এই 

নিয়মাব্লীর অন্তর্গত কোন নিয়মের সংস্কার বা কোন নূতন নিয়মের সংযোজন হইতে পারিবে। 

'মবগ্তক হইলে, তৎপুর্ধে পর্দ্ধার! সমূদয় সদন্তের মত গ্রহণ কর! হইবে। 

৯৫। পরিষদের উদ্দেশ্ঠানুকুল নির্দিষ্ট ও প্রচলিত কার্য ব্যতীত অন্য কোন নূতন কার্য 

করিতে হইলে, কার্য-নির্বাহক-সমিতিকে বিশে বা মাসিক অধিবেশনে সমবেত সদস্তগণের 

মত এরহণ করিতে হইবে। 

বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ 
শ্বীযুক্ত হীরেন্্নাথ দন্ত বেদাগ্য রত নর্গীর রাগ! বিনযকুধ্ দ্রেব বাহাছুর 

এম্ এ, বি এল্ » গেদ্রপাল চক্রবন্তী যোগশাস্বী 
» এল লিওটাও * » ডান্তার কুর্ম্যবুমার সর্বাধিকারা 

রায় বাহার 
« নীলরতন মুখোপাধ্যায় ৭ি এ , সারদাপ্রমদ দে 

» গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় »  নগেন্্রনাথ ঘোষ এফ, আর এস্ এল্ 

» মতিলাল হালদার বাহার বিএল » মনোমোহন বনু 

» নরেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ » সাতকড়ি হালধার বি এল্ 

» ল্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ » গোপাইদাস গুপ্ত 

রায় » শরচ্চন্দ্র দাস ধাহাছর দিআই ই » নন্দকৃষ্ বন্গু এম্ এ, সি এদ্ 

পাগুত » তারাকুমার কবিরত্র ». উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্ এ, সি এস 
». দেবেশ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১ চারশ্চন্ত্র ঘোষ 

ডাক্তার » নুন্দরীমোহন দাস এম্ বি »« রমেশচন্দ্র দন্ত সিআই ই 

৮. আশুতোষ ঘোষ এল্ এম্ এস্ *. » মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
» দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ » রাখাল্চন্্র সেন 

» ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ এম্ এ 
» আশুতোষ বন্দোপাধায় 

॥ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লভ 

রায় » জগস্ন্দ্র সেন বাহাদুর বি এ 

» ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় * * 

» রাজেন্দ্রলাল সিংহ * 

এই আাবিকা-নিবিত 55 জন সাতমধ্যে ৯ চিলি চারিজন প্রথম বরই পদভাগ করিয়াছিলেন 

রায় 



পারবদের কম্মগারগণের আ্ঠন্ত তা।লক। 

স্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দত্ত 
» চন্দ্রনাথ বন 

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর 
» সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৩৩১-২ 

১৩০২-৩ 

১৩০৪-৬৩ 

১৩৬৭.৮ 

১৩০১ স্বর্গীয় নবীনচন্ত্র সেন 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৩০২ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বস্তু 

» নবীনচন্ত্র সেন 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৩০৩ স্বর্গীয় নবীনচন্ত্র সেন 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বগীয় মনোমোহন বস্তু 
১৩০৪ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন থোব 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
» হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

১৩০৫ স্ব্গায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 

শীযুক্ত অক্ষয়চন্দ সরকার 

» হরপ্রসাদ শান্থী 

১৩০৬ শ্রীদুক্ত হরপ্রসাদ শাহী 

স্বর্গীয় যোগেন্্রনাথ বিস্ভাভূষণ 

»  প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৩০৭ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 

শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্্ী 

» জগদীশচন্দ্র বন্থ 

১৩-৮ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্ী 

» রবীন্ধনাথ ঠাকুর 
»  প্রফুল্লচন্ত্র রায় 

১৩০) শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্ী 
». সারদাচরণ মিত্র 

» জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর 
১৩১৯ শ্রীযুক্ত ারদাচরণ মিত্র 

সভাপতি 

স্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দত্ত 

১৩১*-১১ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

» সারদাচরণ মিত্র 

১৩৩০৯ 

১৩১২-১৭ 

সহক।নী সভাপতি 

শ্রীযুক্ত প্রফুলচন্্র রায় 
» শিবনাথ শাস্ত্রী 

১৩১১ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 

» আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার 

১৩১২ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

্ব্গীয় চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
১৩১৩ শ্রীযুক্ত রবীস্রনাথ ঠাকুর 

স্বীয় ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

১৩১৪-১৫ শ্রীবুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

» আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

» রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
১৩১ শ্রীধুক্ত রবীন্দনাথ ঠাকুর 

৮»  প্রফুলচন্দ্র রায় 

» রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
১৩১৭ মহারাজ শ্রীধুক্ত মণীন্্রচন্্র নন্দী 

». রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
». প্রফুল্লচন্দ্র রায় 

১৩১৮ মহারাঞ্জ শ্রীযুক্ত মণীন্তরচন্্র নন্দী 

» রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
» হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

১৩১৯ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দরন্দ্র নন্দী 
» হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী 
» আশুতোষ চৌধুরী 
» কুমার শরৎকুমার রায় 
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১৩০১ শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড ও 
» দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

» রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী ও 
» দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

১৩*২ শ্রীযুক্ত দেবেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় 

১৩০২ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার 
» চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

» কুগ্জবিহারী বস্থ 

১৩০৩ স্বর্গীয় মহেন্ত্রনাথ বিগ্ভানিধি 

১৩০৪ শ্রীমূক্ত কুঞ্জবিহারী বসু 
স্বগীয় চারুচন্দ্র ঘোষ 

১৩০৫ শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
»  প্রতুলচন্ত্র বসু 

১৩৯৬ শ্রীযুক্ত হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ 

» ব্যোমকেশ মস্তফী 

১৩০৭ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ প্রসাদ ঘোষ 

» ব্যোমকেশ মুস্তফী 

১৩০৮ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 

এ. ব্যোমকেশ মুস্তফী 

১৩০৯ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ 

». ব্যোমকেশ মুস্তফী 

১৩১০ শ্রীযান্ত মন্মথমোহন বস্থ 

» ব্যোমকেশ মুস্তফী 

১৩১১ শ্রীযুক্ত মন্মপমোহন বনু 

». ব্যোমকেশ মুস্তফা 

সম্পাদক 

১৩০২-৩ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী 
১৩০৪-৫  ১ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

১৩৯৬-১০ » রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 

১৩১১-১৮ ১ রামেন্ত্রন্ুন্দর ত্রিবেদী 

১৩১৯ » রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 

সহকারী সম্পাদক 

১৩১২ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্ধ 

» ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» কিশোরীমোহন সিংহ 

১৩১৩ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু 

» ব্যোমকেশ মুস্তধী 
১৩১৪ শ্রীধক্ত মন্মথমোহন বসু 

« ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» হেমচন্ত্র দাশ গপ্ত 

১৩১৫-১৬ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» হেমচন্জ্র দাশ গুপ্ত 

» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
১৩১৭ শ্রীধ্ক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 
» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

৮ তারাগ্রসনন গুপ্ত 

১৩১৮ শ্রীমক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» হিমচন্দ দাশ গুপ্ত 

» রাখালদান বন্দোপাধ্যায় 
তারাপ্রসন্ন গুপ্ত 

»  বিনমকুমার সরকার 

» নিতাগোপাল বন্গ শ্রাবণ পর্যন্ত) ১৩১৭ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
» হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 

» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যাক্ন 

» খগেন্দ্রনাথ মিত্র 

» দ্রর্গীনারায়ণ সেন শাস্ী 
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পত্রিকাধাক্ষ 

১৩০১-৩ স্বগীয় রজনীকান্ত গু ১৩০৬-১০ শ্রীযুক্ত রামেক্জন্ছন্দর ত্রিবেদী 
১৩০৩-৫ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ ১৩১১-১৮-১০ নগেন্ধনাথ বস্তু 

১৩১ন » সতীশচস্ত্র বিষ্তাতুষণ 

ধনাধাক্ষ 

মিঃ এল্ পিওটাঁড 

১৩০১ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ ভানকদার ১৩১১-১৪ শাযুক্ বায় যঙ্ডান্দনাথ চৌধুরী 

১৩০২-৩ স্বর্গীয় চারুচন্ত্র সরকার 
১৩০৪ শ্্রীদৃক্ত গোপালচন্দ মুখোপাধ্যার 
১৩০৫ স্বর্গীয় চারুচন্র ঘোষ 

১৪০৬-১ শ্রীযুক্ত হীরেন্্নাথ দন্ত 

এাহথধা্গ 

১৩০১. শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার ১৩০৯  শ্রীধুক্ত বাঁণানাথ নন্দী 

১৩৯২ ১» চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধা।র ১০১০-১৩-৮5  অমুল্যচরণ ঘোষ 

১৩০৩-৬ ». প্রতুলচন্্র বন্থ ১০১৪ » বাণীনাথ নন্দী 

১৩৯৭-৮ ১ কিরণচন্ছ্ দন্ত ১৩১৫ » সত্যভূষণ বন্দোপাধ্যায় 

১৩১৬-১৯ 5  অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় 

চিন্রশাপাধ্যক্ষ-_ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ 

ছাত্রধাক্ষ 

১৩১২ যুক্ত মন্মথমোহন বন ১০১৪-১৮ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র 

১৩১৩ ০ নরেশচন্দ্র সেন গুপু ১৩১৯ » মন্মথমোহন নম 

ন্যাসরক্ষক-___মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্চন্দ্র নন্দী বাহার কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানপত্রে নির্দিষ্ট 

১৩০৭ সালে নিযুক্ত ভূমিসম্পত্তির টুষ্টি বা হশসরক্ষকগণ-_ 

কুমার শ্রীযুক্ত শরংকুমার রায় ( দীঘাপতিয়! ) 
» রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ ) 

». » মৃতীন্্রনাথ চৌধুরী (টাকী ) 
» রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( কলিকাতা ) 

» হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাত| ) 

দির এটি) শ্রীযুক্ত হীরেন্রনাথ দন্ত 

চিক্ল-পরিদর্শক- শ্রীযুক্ত শিবত্রত সামক 
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বর্ষশেষে দদস্যসংখ্য! বাধিক আগ 

১৩৬১ ১০৩ ৬০২৪০ 

১৩৩২ ২৪১ সস 

১৩০৩ ৩১৪ ১৪০১৩ 

১৩০৪ ৩৪২ ১৩১২॥০ 

১৩৩ ৫ ৩৪৬ ১৪৫ ৪৮০১৩ 

১৩৪৬ ৩৫২ ১৫৮৫৮/৪/৪ 

১৩০৭ ৫২৩ ২৩৭৮৮/৩ 

১৩০৮ ৫৯৮ ২৯৩ ৯/০ 

১৩৬৯ ৬৩৫ ২৫৯৯৩/৩ 

১৩১৬ "৩৭৬ ৩০৪৭৩ 

২১৩১১ ৭১৩ ৩৭৩ ৫/০ 

১৩১২ ৭৬৪ ৩২৪৮০ 

১৩১৩ ৭৮২ ৩৭২৩৮০০ 

১৩১৪ ৮০৭ 8৪৪১।০ 

১৩১৫ ১০২ ৪৩৭৫০/০ 

১৩১৩ ১২৮৮ ৬০৯১|৬ 

১৩১৭ ১৫২২ ৭০৮৫|১ ৬ 

১৩১৮ ১৮১৬ ৮২৯৪|১/০ 
১৩১৯ ১৯০৬ ১১৩৫৪%০ 

এই হিসাবে কেবল মাসিক টাদা, প্রবেশিকা ও পুস্তক বিক্রয়ের আয ধরা হইয়াছে। 

বিশেষ কারণে প্রাপ্ত দানাদি বা অন্তবিধ আয় ধর! হয় নাই। 

স্থায়ী ভাগারে দা৭ 

কুচবিহারাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর,* 

( আজীবন সদস্তপদ গ্রহণ-কালে দান ) ৫০০২ 

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্্নারায়ণ রায় বাহার ১২৫**২ 
রাজা শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাছবর (ক) ৫০*০২ 

রাজা » নরেন্রলাল খা বাহাছুর 

* হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বন্ধুবর্গ দমন 

মহারাজ « মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাছুর ২৯০০২ 

ডাক্তার , রাসবিহারী ঘোষ * ২০৪০২ 

কুমার *« শরৎকুমার রায় * ১০০০২ 

রাজা » গোপাললাল রায় ১০০০৭ 

চন্দ্রশেখর কালী ৫০৩২ 

২ঃ এ .৬ ].2- ৯ | 21৯৩৬ ৩ ৩৪৫০০ 
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জের- ৩৪৫০০ 

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ ৬ বিজয়রদ্ব সেন (খ) ৫০০২ 

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র * ৫০০২ 

৬ রায় বিপিনবিহারী মিত্র ৫০৯২ 

ডাক্তার শ্রীষুক্ত প্রফুল্লচন্ত্র রায় (গ) ২৫০ 

রায় ” রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর ২%5 

মিঃ এন্ সি সরকার ২০০২ 

সি, কে, সেন এশড কোং * ১৫০. 

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) ১০০২ 
” মন্মথমোহন বসু ১০৪২ 

৩৭০০০২ 

ঈ*' চিঠিত ব্যঠিগণের দ।ন পওয়| গিয়াছে। 

ক) ১০০১ পাওয়া গিয়াছে, (খ) ১২৫১ পাওয়া গিয়াতে, (গ) ০১ পাওয়া গিয়াছে এবং 

$ (ঘ) ৫৯ পাওয়া গিয়াছে । 

্ব ষ 
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১। কৃক্তিবাসী রামায়ণ- -সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দন্ত বেদান্ত-রত্ব এম্এ, বিএল্। 

বছদ্িনের প্রাচীন হস্তপিখিত পুথি ব্যতীত মূল ক্ুত্তিবাপী রানায়ণের পাঠোদ্ধারের সস্তাবন৷ 
নাই। তিন চারিশত বৎসরের পুথি এ পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে না পারায়, অধোধ্যাকাণ্ড ও 

উত্তরকাও্ড ব্যতীত অন্যান্ত কাণ্ডের প্রকাশ এ পর্যন্ত ঘাটয়া উঠে নাই । লঙ্কাকাণ্ডের 

অনুলিপি প্রস্তুত হইয়াছে । আশ! করা যায়, নফন্বলবাসী সদস্তগণ প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান 

পাইলে অনুগ্রহপূর্বক পরিষৎ-কার্যযালয়ে তাহ! প্রেরণ করিবেন । 

কে) অযোধ্যাকাণ্ড_ভূমিকা ও দুর শর্দের অর্থসংবলিত, ৪৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

মূল্য ।* চারি আনা । 

(খ) উত্তরকাণ--তুমিকা ও দুরূহ শব্দের 'র্থসংবলিত, ২৯৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । 

মূল্য ১২ এক টাকা। পরিষদের সদ্ৃসগণের পক্ষে উন্তয় খণ্ড একত্রে ১২। 
২। পীতান্বর দাসের রসমঞ্জরা- -সম্পাদক শীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু প্রাচ্যবিদ্থা- 

মহার্ৰ। এই রসমঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার গ্রীতিবর্ণনচ্ছলে রাগানুগা ভক্তির উপদেশ দেওয়া 

হইয়াছে এবং প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রাচীন পদকণ্তীদের পদ উদ্ধত করিয়া বিবিধ রসের উদাহরণ 
দেওয়া হইয়াছে । গীতাশ্বর দাঁস অতি প্রাচীন গ্রন্থকার । যুল্য 1%* আনা; পরিষদের সদস্য- 

গণের পক্ষে চারি আনা মাত্র । 

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত-__সম্পাদক শ্রীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থা। অশ্ন 

দিন পূর্বে কাশীদাসী মহাভারতই বাঙ্গালায় পরিচিত ছিল। প্রধানতঃ সাহ্ত্য-পারষদের 

যত্বে এ পর্যান্ত বহুসংখ্যক বাঙ্গালী মহাভারতকারের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে 

অনেকেই কাশাদান অপেক্ষা প্রাচীন। বিজয় পণ্ডিতের রচিত মহাভারত তন্মধ্যে 

আবার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচীন-বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেরই এই অতি প্রাচীন 

গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। এই বৃহৎ গ্রন্থ ছুই খণ্ডে ৬৭৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সম্পাদক বিশেষ 

পরিশ্রম করিয়া. প্রাচীন মহাভারতগুলির পরিচয়সহ অতি মূল্যবান্ দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়াছেন। 

এঁ ভূমিকা পাঠ করিলে বঙ্গদেশে মহাভারতের কিরূপ আদর ছিল, বুঝা যাইবে। মূল্য ১॥০ 
দেড় টাকা! ; সদস্যগণের পক্ষে দ* বার আনা । 

৪। ছুটিখানের মহাভারত-__এই বিখ্যাত মহাভারত টট্টগ্রামের প্রাচীন মুসলমান 

শাসনকর্তী পরাগল খানের" পুল্র ছুটিখানের আদেশে কবি শ্রীকর নন্দী কর্তৃক বিরচিত হইয়াছিল। 

সম্পাদক পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিগ্ভাবিনোদ কাব্যতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 
বি এ। পত্রাঙ্ক ১৪* 7 মুল্য ১২ এক টাকা, সদস্যগণের পক্ষে ॥০। 
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৫1 বনমা'লী দাসের জয়াদেব-চরিত্র_ বাঙ্গালা পচ্ছে জয়দেবের জীবন-চরিত 

সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলক্ৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পার্দিত ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

হরপ্রসাদ শান্ত্রিলিখিত ভূমিকা সমেত। পর্াঙ্ধ ৩৪, মূল্য ।* চারি 'আন।, সস্যাপক্ষে %* 

ছুই আনা। 

৬। বাস্ত্রদেব ঘোষের পদাঁবলী-_-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ__ প্রায় 

সম্পূর্ণ । পত্রাঙ্ক ২৪, মূলা ৬ তিন আনা, সদন্তপক্ষে /১০। 

৭। জয়ানান্দের চৈতন্যমঙ্গল-__-চৈতন্তদেবের এই জীবন-চরিতে অনেক নূতন 

প্রতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের ধিশেষ বিবরণ অন্য কোথাও পাওয়। 

যায় না। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্ত্র ও ৬কালিদাস নাথ। পত্রসংখ্যা ১৫৫) মূল্য ৪* 

বার আনা, সদস্তাপক্ষে 1৮০ | 

৮। মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল-__ধর্ঘপৃজ! সন্বদ্ধে অতি প্রাচীন গ্রস্থ। মহা- 

মহোপাধায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাঙ্গী বঙ্গদেশে ধর্মপ্ূজগাব ইতিঙাঁস সঞ্চলন কবিয়! ও তাহার 
সহিত বৌদ্দধন্মের সম্পর্ক আনিষ্ষার করিয়া বশন্বী হইয়াছেন । তিনি স্বয়ং এঈ গ্রন্থের সম্পা- 

দকতার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীনুক্ত দীনেশচন্্র সেন “ভারতী” পত্রিকায় পরিযং- 
প্রকাঁশিত এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পত্রাঙ্ক ২১৭, রয়াল ফন্মা; মূল্য ১॥ 

দেড় টাঁকা মাত্র, সদস্তপক্ষে ৪০ | | 

৯। ভাঁগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী-_-ভাগবত অবলম্বনে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক 
বৃহৎ কাব্য---সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ব্গ। পর্রসংখ্য। ৪১৯; মূল্য ২২ ছুই টাকা, সদস্ত- 

পক্ষে ১২। 

১০। গৌরপদতরঙ্গিণী-_-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীমুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র।--এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ 

শ্রীচৈতন্যসন্বন্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাচীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সকল পদ বঙ্গের বিখ্যাত 

পদকর্তীদের রচিত। অনেক পদ নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই পুস্তকের ১৯* পৃষ্ঠাব্যাপী 
বৃহৎ ভূমিকায় সকল পদকর্ভাদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । এই ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের 
ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শবের অর্থসহ নির্থণ্ট আছে। 
পত্রাঙ্ক ৫৬৮, মুল্য ১০ দেড় টাকা মাত্র । এ 

১১। কাশী-পরিক্রমা--(সচিত্র)। ভূকৈলাসের বিখ্যাত মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষধাল- 

প্রণীত। এই গ্রন্থে কাশীর অন্তর্গত সমুদয় তীর্থের ও দেবস্থানের পরিচয় আছে। তত্ক্যতীত 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীধামের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার অতি উৎকুষ্ট চিত্র এই গ্রন্থে 
পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা ভাষায় এইরপ গ্রন্থ আর নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন 
বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। লালগোলার 

বিস্বোৎসাহী রাজা! শ্রীযুক্ত যোগেন্্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়াছে । পত্রাঙ্ক ৩১২ ; মুল্য * বার আনা, সদস্তপক্ষে।* | 
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১২। নরোগ্তমের রাধিকার মানভঙ্গ--বৈষ্ব-্পাহিত্যে স্বিখ্যাত নরোত্তম 

ঠাকুরের এই নবানিষ্কৃত মধুর কবিতাবলীর আবিষ্কারক টট্টগ্রামনিবাসী মুন্সী আবদুল করিম। 

তিনিই ইহার সম্পাদন করিয়াছেন ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্মী ইহার ভূমিক। 
লিখিয়াছেন। পত্রাঙ্ক ২৬ ; মূল্য ৬০ আন, সদস্যপক্ষে /১০ 

১৩। রামায়ণ-তন্ত্ব-__সঙ্কলনকর্তী শ্রীযুক্ত কুমার অনাথরুষ্ দেব বাহাদুর । তিনি 

প্রচুর পরিশ্রমন্বার! বাল্মীকি-রচিত মুল রামার়ণের মধ্যে যাহ! কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহার 
সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট €4977[)166১ 16:50111)158 071৩) প্রস্বত করিয়াছেন। রামায়ণের নায়ক- 

নারিকা, দেব-দেনী,* নর-বানর, বক্ষ-রাক্ষল, নদ-নদী, গ্রাম-পর্ধত প্রভৃতি যাবতীয় নামের 

রামায়ণ-বর্ণিত পরিচয়সহ সুচী ইহাতে লিখিত আছে। তদ্িন্ন রামায়ণে বর্ণিত রীতি-নীতি, 

আচার-ব্যবহার, অস্্রশস্ত, যাগ-যজ্ঞ, শাস্বরহন্ত প্রহৃতি বিষয়ের বিবরণ এই পুস্তকে 

সঙ্কলিত হইয়াছে । বস্তুতঃ এই পুস্তক নিকটে থাকিলে, পৌরাণিক তন্বান্বেবীর সমগ্র 

মূল-রামায়ণপাঠের ফল হইবে এবং রামায়ণের মধ্যে কোথায় কি কথ! আছে, এই নির্ঘ্ট 

দেখিলেই তাহ! পাঁওয়। যাইবে । এইবপ গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর নাই। প্রাচীন প্রতিহাসিক 
ও পৌরাণিক তত্বান্বেধীর পক্ষে এই গ্রন্থ মহামূল্য। মূল্য প্রথম ভাগ ॥* আনা, দ্বিতীয় ভাগ 
॥০ আনা) সদস্তগণের পক্ষে ছুই ভাগ একত্রে ৮ বার আনা, দুই ভাগের পর্রাঙ্ক ২৪২। 

১৪। কুষ্ণরাম দত্তের রাধিকাঁমঙ্গল-__রাধাকুষ্ণের লীলাবিষয়ক কাব্য । সম্পাদক 

ট্টগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজচন্ত্র দত্ত। পত্রাঙ্ক ৩১; মুল্য।০ টারি আনা, সদস্যপক্ষে %০ | 
১? | বৌদ্ধধর্ম পরিষদের ভূঁতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সতোন্্রনাথ ঠাকুর-রচিত 

গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ । পর্রাঙ্ক ৩০, মূলা %* ঢই আনা, সদস্য পক্ষে /০। 

১৬। গীতায় ঈশ্বরবাদ-_-সমুদধয় দর্শনের সারসংগ্রহ সমেত গীতার ঈশ্বরতত্ব_ 

শীধুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ব বেদান্তরদ্ব এম্ এ, বি এল্-প্রণীত ৷ পত্রাঙ্ক ৩৫২) মূল্য ১২ এক 
টাকা, কাপড়ে বাঁধ! ১০ পচ সিকা। 

১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা-_-( চিত্রসহিত)। ইহাতে মথুরা- 
মণ্ডলের ভৌগোলিক সম্পূর্ণ বিবরণ-সহ বুন্দাবন-রহস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বস্থ বহু পরিশ্রমে বন্থমূল্য ভূমিকা, নির্থন্ট ও টাক! সংযোগ করিয়াছেন। 
এই শ্রন্থরদ্বও লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্জনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থসাহায্যে 
প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ৪২২, মূল্য ১২ এক টাকা, সদস্তপক্ষে ॥০। 
১৮। শঙ্কর ও শাক্যযুনি--বিখ্যাত বেদান্তবিং স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদাস্ত- 

বাগীশ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ। পত্রাঙ্ক ২৫, মূল্য %* ছুই আনা, সদস্যপক্ষে /০। 

১৯। নব্য-রপায়নী বিদ্া ও তাহার উৎপত্তি-_( সচিত্র )। জগছ্দিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্্র রায় ডি এদ্ সি, পি এচ,ডি-প্রণীত। পত্রাঙ্ক 4৯, 
মুল্য ॥৮/০ দশ আন! । 



সাঁহিত্য-পরিষণ-পঞ্জিক! ২৯ 

২০। রামরাম বশ্বর প্রতীপাদিত্য-চরিত-_টাক। ও ভূমিকা সহিত। সম্পাদক 

এঁতিহাসিক শ্রীগুক্ত নিখিপনাথ রায় নি এল্। এই সঙ্গে »হরিশ্ন্ত্র তর্কালঙ্কারের রচিত 
“প্রতাপাদিত্য-চরিত”ও ছাপ! হইয়াছে এবং প্রতাপাপিত্য-সম্বপ্ধে ঘটক-কারি কা, ছড়া, বিদেশীয় 

ভ্রমণকারীদের উক্তি প্রভৃতি উদ্ধত হইয়াছে। গত্রাঙ্ক ৫১৩, মুল্য ২।০ আড়াই টাকা। 
২১ | শুন্য-পুরাঁণ__রামাই পণ্ডিত-প্রণীত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ বন্থ কর্তুক সম্পা- 

দ্রিত। এই গ্রন্থও লালগোলার রাছগাবাহাছরের সাহায্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থধানি বাঙ্গালার 

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধশ্মের অবশেষ ধর্মপুদার আদিগ্রস্থ। উহাতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রাচীনতম 
গ্রন্থের ভাষার নিদর্শন আছে। লেখক রামাই পণ্ডিত ধর্মপাণের সময়ে জীবিত ছিলেন, 
এইরূপ কিন্বদন্তী আছে। ঘনরাম, মাণিক গাঙ্গুলি, সহদেব চক্রুত্তী প্রভৃতি অন্ত সকল 
ধন্মমঙ্গল-প্রণেতার গ্রন্থ হইতে ইহ! অগ্যরূপ | ইহাতে হাজার বংসর পুর্বকার বাঙ্গালা পদ্য ও 

গঞ্ের নমুনা! আছে। বুহং ভূমিকা সহিত পুস্তকথানি প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠায় সমাণ্ত; 

মূল্য ৮* বার আনা, পরিষদের সদস্যগণের পক্ষে 1৮০ আনা । 
২২। মিলিন্দ পঞ্হো (মিলিন্দ প্রশ্ন )--এই বিপ্যাত পালিগ্রন্থে প্রাচীন 

বাকৃটিয়ার গ্রীক রাজা মিলিনদের (107700) সহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনের কথোপ- 

কথনচ্ছলে বৌদ্ধধন্মের সার-কণা বর্ণিত আছে। শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বায়ে 

পপ্ডিত শ্রীপূকত বিধুশেখর শীল্সী এই বিখাত গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বৃহৎ 
গ্রন্থের মূলসমেত বঙ্গান্গবাদের প্রথম ভাগ-_ প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে, পত্রাঙ্ক ২৫৯। 

মূল্য ১।* দেড় টকা । 

২৩। নরহরি চক্রবন্তার নবদ্বীপ-পরিক্রমা__-হীচৈহগ্গের ন্মভূমি ও লীলাস্কানের 

বিশেষ বিবরণ । এই গ্রন্থে তংসময়ের বাঙ্গালার অনেক এীঠিহাসিক কথা জানা বাইবে। 

সম্পাদক শ্রীঘুক্ত নগেন্্নাথ বশ্ু। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । পত্রাঙ্ক ৪২৪, মুল্য ৪ 

বার আনা, সদস্যপক্ষে 1৮০ । 

২৪। বিদ্কা'পতির পদাবলী-_সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এই গ্রন্থ 

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 

হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখৰন্ধে কবির জীবনী, কাননির্ণয়, পাঁঠনির্ণয়, পদনির্বাচন, 
আলোচন! ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণাঁর মীমাংস! আছে। এতছ্িন্ন রাধাকুষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি 

পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাব্ষিয়ক প্রহ্থেলিকার ২০টি পদ 

ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২7 মূল্য ৫২ পাঁচ টাকা । পরিষদের সদস্যপঙ্গে ৪২ চারি টাকা । 

২৫' বিক্রমপুরের ইতিহাস --শ্রীযুক্ত যোগেন্্নাথ গুপ্ত-প্রণাত। শীযুক্ত 

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ-লিখিত ভূমিকা সমেত। পত্রাঙ্ক ৪৫৫, মূল্য ২০ "আড়াই টাকা । 

২৬। চাক্মাজাতির ইতিহাস-_ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ এম্, আই, আয়, এস- 

প্রণীত। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাক্মাজাতির বাঁস। ইহাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, 



৩৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

সামাজিক বাবস্থা, রুষি-ব্যবস্থা, বাণিজ্য-ব্যবস্থা, ধর্মের বিষয় এবং যুদ্ধবিগ্রহাির সবিশেষ 

বর্ণনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়।ছে। পার্বতা অনার্ধ্যজাতির সমাঁজ-তব সম্বন্ধে এইরূপ বিস্বৃত- 

গ্রন্থ বাঙ্গালা-দাহিত্তযে এই নূতন । ইহাতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের অভাব আংশিক পূরণ হইয়াছে। 

পত্রাঙ্ক ৪৩৬, মূল্য ৩ তিন টাকা । 

২৭। ফরিদপুরের ইতিহাস-_শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়-প্রণীত। ইহাতে দ্বাদশ 

ভৌমিকের ইতিহাস এনং বাঁালার ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য সপ্নিবি্ট 'আছে। ১ম ভাগ 
প্রকাশিত হইয়াছে । পত্রাঙ্ক ৮৮, মূল্য ॥ আট আনা। 

২৮। শতগথ ব্রাহ্গণ-_-শুরুঘর্ধেদের অন্তর্গত এই ্রাহ্গণ-গ্রন্থ সমুদয় ব্রাঙ্গণ-গ্রন্থ- 

মধ্যে প্রধান। টাকাঁসমেত বঙ্গানুবাদ খগ্ুণঃ প্রকাশিত হইতেছে । অনুবাদক-_পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শীন্দী। দীঘাঁপাতিয়ার বিচ্যোৎসাহী কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমীর রায় এম্ এ 

মহাশয় “ভারত-শাস্ব-পিটক” নাম দিয়া ভারতবর্ষের শাঙ্গ-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে সন্কল্প 

করিয়াছেন এবং তারই অনুগ্রহে তাহার এই শুভ-সঙ্কপ্ল বগীয়-সাভিত্য-পর্ষিদের মধ্য দিয়াই 
ম্সম্পনন হইবে । “শতপণ ব্রাঙ্গণ” এই প্টিকের অন্তর্গত। নৈদিক বাঙ্গণ-গ্রন্থের মধ্যে 

“্এতপথ ব্রাঙ্গণ” বৃহত্তম গ্রন্থ । বহু পুরাণের--ণভ উপাখ্যানের মূল এই গ্রন্থে আছে। ইহার 

প্রথম খণ্ডের নাম হবির্ঞকা্ড। ইহাতেই দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞের বিবরণ আছে। বাঙ্গালায় 

বৈদিক গ্রন্থ এমন স্বন্দররূপে সম্পাদনের চেষ্টা মার হয় নাই। প্রথম খণ্ডের পত্রাঙ্ক ২৮৭, মূল্য 
৩ তিন টাকা, সদস্যগণের পক্ষে ১০। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইয়াছে। 
পত্রান্ক ২৪১, মূলা ২।০ আড়াই টাকা, সদস্যগণের পক্ষে ১/০। 

২৯। পরলোকগত চন্দ্রনাথ বস্থ ( সচিত্র )__ শ্রীযুক্ত খগেন্বনাথ মিত্র এম্ এ- 
প্রণীত। ৬ চন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহত বিশেষ 

অধিবেশনে গ্রস্থকারকর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ। পত্রাঙ্গ ৩০, মূল্য ।* চারি আনা, সদস্যগণের 
পক্ষে ৮%০। 

৩০। পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর ( সচিত্র )__ শ্রীযুক্ত চন্দরশেখর 
কর বিষ্ভাবিনোদ বি এপ্রণীত। কালীপ্রসন্ন বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোৌক- 
প্রকাশার্থ আহৃত বিশেষ অধিবেশনে গ্রন্থকার কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ। পত্রাঙ্ক ১৮, মূল্য ।০ 

চারি আনা, সদস্যপক্ষে %০। 

৩১। বিষ্ু-মূর্তি-পরিচয় ( সচিত্র )__-্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ বিছ্যা- 

বিনোদ-প্রণীত। পরিষদের পরমহিতৈষী কুমার শ্রীযুক্ত শরংকুমার রায়ের সম্পূর্ণ বায়ে মুদ্রিত। 

প্রত্বতন্ব ও পৌরাণিক কথার গবেষণাপূর্ণ উপাদেয় প্রবন্ধ। পত্রাঙ্ক ৪৮, মূল্য ।%০ ছয় আনা, 

সদস্যপক্ষে ৬৪ । 

৩২ । মায়াপুরী---্রীযুক্ত রামেন্নুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ-প্রণীত। ১৩১৬ বঙ্গাবে 

বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান-বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া! বন্ুবিধ বিজ্ঞানের 
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স্থল স্থল কথাগুলিকে সাধারণের গ্রহণীয় করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা 

আরস্তের পূর্বে প্রপ্তাবনা-স্বরূপ রামেন্ত্রবাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবঞ্ধই “মারাপুরী” 

নামে পরিষং-গ্রস্থাবলীতে প্রকাশিত হইল। পত্রঞ্ক ৩৯, মূল্য ।০ চারি আনা, সদসাপক্ষে %০। 

৩৩। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা-_কলিকাত৷ বেঙ্গল স্তাশান্তাল কলেজের 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ-প্রণীত। এই গ্রন্থ তাহার শিক্ষাবিজ্ঞানের 
অন্তর্গত এ্রতিহাসিক বিভাগের প্রথম খণ্ড । কলিকাতী-বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধীন কলেজসমুহের 

ইন্সপেক্টর, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্ এ কর্তৃক লিখিত ভূমিকা সমেত। পরিষং 

প্রথম সংস্করণের স্বত্বাধিকারী । পত্রাঙ্ক ১৮৪, মৃণ্য ১২ এক টাকা, সদসাপক্ষে ॥০। 

৩৪ | খপ্েদান্তরগত এতরেয় ব্রাঙ্গণ---এই বেদগ্রগ্থ কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার 

বায় এম্ এ মহাশয়ের ব্যয়ে প্রচুর টীকা দির সাহত বাঙ্গালায অনুদ্দিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 

ইহা! পুর্বো্লিখিত ভারত-শান্ত্রপিউকের অন্তর্গত দ্বিতীয় গ্রন্থ। অনুবাদক-_আবুক্ত রামেন্জন্ুন্দর 
ত্রিবেদী এম এ। পত্রাঞ্ক ৭৫৪, মুল্য ৫২ পাঁচ টাকা। 

৩৫ | কবি হেমচক্দ্র ( সচিত্র )__বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত অঙ্গয়চন্ত 

সরকার মহাশয় কৃত কবিবর হেমচন্্ ন্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচন! | গ্রবাণ ও প্রাচীন 

সনালোচকের এই নূতন গ্রন্থ বাঙ্গালা-সাহিত্যে পরম আগ্রহে গৃহীত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ৮৩, 

কাপড়ের মলাটে বাঁধাই, মুল্য ॥৮০ দশ আনা। 

৩৬ | রামানুজাচাধ্যের শ্রীভাষ্য-_ব্দসত্রের এই বিখ্যাত ভাষ্যথানি অতি 

বিপুল গ্রন্থ । লালগোলার বিগ্চোংসাহী রাজা আধুক্ত ধোগেশ্্রনারায়ণ রায় খাহাছরের ব্যয়ে 

ইহারও মুল, টীকা ও বঙ্গা্বাদ প্রচারিত হইতেছে। এই গ্রন্থের ১স্ম খণ্ড প্রকাশিত 

হইয়াছে। অনুবাদক-_পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দর্গীচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ। পত্রাঙ্ক ৩৩৬, মুল্য 

গ্রাহকগণের পক্ষে ২২ ছুই টাকা ও সাধারণের পক্ষে ২%” ছুই টাকা বার আনা। হ্্বিতীস্ম 

খণ্ড ও প্রকাশিত হইয়াছে, পত্রাঙ্ক ৩৩৭_-৭০৮। মুল্য গ্রাহকগণের পক্ষে ২/০ ও 
সাধারণের পক্ষে ৩৮%৭। এই খণ্ডে চারিপ।দ প্রথম অধ্যায় সম্পুর্ণ হইয়াছে। ইহাতে সবিবরণ 

সুত্রস্থচী দেওয়া! হইয়াছে। 
৩৭। বোঁধিসত্্াবদান-কল্পলতা-__মহাকবি ক্ষেমেন্্র-প্রণীত সংস্কতভাষার এই 

কাব্য গ্রন্থখানি এতদিন ভারতবর্ষে গ্প্রাপা ছিল। ইহাতে ভগবান্ বুদ্ধদেবের বনু অতীত 
জন্মের বহু অবদান অর্থাং উপাখ্যান সঙ্কলিত আছে। তিব্বতের দলই লামার বাড়ীতে কাষ্টের 

পাটায় খোদিত ইহার যে প্রতিলিপি আছে, রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাঢুর সি আই ই 

তাহা হইতে এক প্রস্থ মুদ্রিত লিপি ভারতবর্ষে লইয়। আসেন। বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটি 

তাহা মুদ্রিত কটিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশে প্রস্তুত হওয়ায় 
শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র দাস বাহাছুর উহার অনুবাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ২৫ পল্পবে প্রথম ভাগ 
প্রকাশিত হইয়াছে । পর্রাঙ্ক ২৯১, মূল্য পরিষদের সদস্য গণের পক্ষে ॥* বাঁর আনা, সাধারণের 
পক্ষে, ১।* দেড় টাকা। 
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৩৮। বাঙ্গালা-ভাষা ( প্রথম ভাঁগ )-__-কটকের রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক 

্রীৃক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ভানিধি এম্ এ মহাশয় বিপুল পরিশ্রম সহকারে ইহা সম্পাদন 
করিয়াছেন। প্রন্ন ভ্ডঞাঞগ তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত । 

১ম অধ্যার--রাঢের ভাষা _-পন্াঙ্ক ৩৩, সাধারণের পক্ষে মূল্য 9০ বার 'আনা, সদস্যপক্ষে ।%০ | 

২য় অধ্যায় -_-শবশিক্ষা -পত্রাঙ্ক ৭৩, সাধারণের পক্ষে মুল্য 8০ বার আনা, সদস্যপক্ষে 1%০ । 

ওয় অধ্যায় _ব্যাকরণ -- ” ২৯১, সাধারণের পক্ষে মূল্য ১০ পীঁচ সিকা, সদস্যপক্ষে ॥%০ | 

বাঙ্গালা-ভাষা (দ্বিতীয় ভাগ) শব্দকৌষ__ইহার প্রথম খণ্ডে ক-বর্গ পধ্যস্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক ২১১। পরিষদের আজন্ম-সংকল্পিত বাঙ্গালা-অভিধান-সঙ্কলনের 

যে প্রস্তাব আছে, এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে আরন্ত করিয়া পরিষৎ তাহার আংশিক কার্ধ্য 

সমাধা করিতেছেন । সম্কলয়িত| ইহাতে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংযোগ করিয়াছেন । ইহাতে 

শবের ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ দেওয়া হইতেছে । সাধারণের পক্ষে ইহার মুল্য ১।০ ও পরিষদের 

সদস্যগণের পক্ষে ইহার মূল্য ১২ এক টাকা মাতর। | 
৩৯। মহিলা ব্রতকথা- -শ্রীমতী 'বরণবালা দাসী কনক সংকলিত ও শ্রীযুক্ত 

রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদি-লিখিত ভূমিকা সহিত প্রকীশিত হইয়াছে । ইহাতে এগারটি ব্রতের কথা 

আছে। রাঢ়-মহিলারা যে পারিবারিক ভাবায় এই সকল ব্রতকথা আবৃত্তি করিয়া বধু, কন্তা, 

নাতিনীগণের সহিত ব্রতাচরণ করেন, অবিকল সেই ভাধায় এই গ্রন্থথানি লিখিত; সুতরাং 

ব্রতোপাখ্যান ব্যতীত ভাধাতঙ্কেধ দিক্ হতেও এই গ্রন্থখানি স্ধীগণের গব্ষণাযোগ্য 

হইয়াছে। সাধারণতঃ উপগ্ঠীসের গ্তায় এই গ্রন্থথানি সর্বসাধারণের পক্ষে পাঠে মনোরম 

হইয়াছে । পত্রাঙ্ক ১২৯। মুল্য নাধাবণের পক্ষে ।%০, পরিষদের সদস্যপক্ষে ।০। 

৪০ | রাসায়নিক-পরিভাষা_ডাঃ আধুক্ত প্রকুল্লচন্র পায় ডি এস্সি ও শ্রীযুক্ত 

প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ-সম্পার্দিত। মূল্য সাধারণের পক্ষে 1” আনা, সদস্যপক্ষে ৬০ | 

৪১ । কক্ষিপুরাঁণ-_কছিপুরাণাবলম্বনে পয়ারাদিচ্ছন্দে ৬রামলোচন দাশগুপ্ত কর্তৃক 

রচিত প্রাচীন গ্রন্থ । বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল। দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীধুক্ত গিরিজানাথ রায় 

বাহাছুরের অর্থানুকুল্যে এবং শ্রীযৃক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রাচ্যবিগ্ঠামহার্ণৰ মহাশয়ের সম্পাদকতায় 
প্রকাশিত। মূলা সদসাপক্ষে ॥%০ 'আনা, সাধারণের পক্ষে ১০ আনা। 

নিন্নলিখিত গ্রস্থগুলি যন্ত্রস্থ ;- 

১। চণ্ডীদাসের ্রীকৃষ্ণকীর্তন-__ইহা চণ্ডীদাস-বিরচিত অভিনব গীতিকাব্য। 

পদসংখ্য। প্রায় ৪০* শত। ইহার ভাষা কবির প্রচলিস্ত পদাবলীর ভাষ! হইতে বিভির। 
আদর্শ পুথিখানি বঙ্গভাষার প্রাচীনতম হস্তলিখিত গ্রন্থ। 'অক্ষরগুলি খৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতাবীতে 

উতকীর্ণ বিশ্বর্ূপ সেনের তাম্মশাননের অক্ষরান্থুরূপ। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্লত মহাশয়ের 

চেষ্টায় ও যত্বে এই স্থ প্রাচীন লুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধারপাধন হইয়।ছে এবং তিনিই এই গ্রস্থ-সম্পাদনের 

ভাব লইয়াছেন। 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা ৩৩ 

২। চণ্তীদাসের পদাবলী-_হতপূর্ব "বীরতূমি”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন 
মুখোপাধ্যার বি এ মহাশয়ের চেষ্টায় চণ্তীদাসের বহু নৃতন পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহারই 
সম্পাদকতায় পরিবং ৬ইঠে চণ্দীদাসের পদাবলীর একটি বৃহৎ ও সটাক সংস্করণ মুদ্রিত 

হইতেছে। 
ও। মুদ্রিত বাঙ্গাল পুস্তকের তালিক---বঙ্গদেশে মুদ্রা স্থাপনাবধি 

অর্থাৎ ১৭১৫ খৃঃ হইতে ১৯১১ খুঃ পধান্ত বে সকল বাঙ্গাল! পুস্তক গ্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 

সম্পূর্ণ তালিক। | শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিগ্যাভূষণ মহাশয় ইত! সম্পাদন করিতেছেন। 

মুদ্রণকাধ্য আরন্ হইয়াছে। 

8 । বোধিসন্ত্রাবদান-কল্পলতা _ ২য় ভাগ । 

নিল্ললিখিত গ্রস্থগুলি মুদ্রেণের ব্যবস্থা হইতেছে, 

১। উগ্বীর্ণ-লিপিপন্কলন__-এ পধ্যন্ত ভারতবর্ষের যেখানে যত শিলালিপি, 

ঠামলিপি, প্রতিমা-গাত্রে খোদিত লিপি এবং অগ্তান্ত যে কোন খোদ্দিত লিপি প্রকাশিত 

হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বর্তমান অবস্থিতিস্থান, কোথায় কোন্ কোন্ 

পুপ্তক-পত্রিকায় তাহার উল্লেখ আছে, তাহার কোন্থানি হইতে কি কি এরতিহাসিক তথ্য 

আবিষ্কৃত হইয়াছ্ছে বা আবিষ্কারে সাহায্য করিয়াছে, তাহার যথাযথ বিবরণ এই পুন্তকে 

সঙ্কলিত হইতেছে । প্রথম খণ্ডে ৯৯৭ টি উৎকীর্ণ-লিপির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে । প্রায় 

৬৫ ফম্মায় এই খণ্ড শেষ হহবে। ১৩২০ বঙ্গাবে হহার্ প্রথমাদ্ধ প্রকাশিত হইবে) স্থির 

হইয়াছে। পরিষদের অগ্ততম সহকারা সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ 
মহাশয় ইহার সঙ্কলন ও সম্পা্দন-কার্যের ভার লইয়াছেন। শীস্বই এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের 

মুদ্রধ আরম্ভ হইবে। 

২। অন্ধকবি ভবানী প্রসাদ-বিরচিত ছুর্গামঙ্গল-__সম্পাদক জীযুক্ত ব্যোমকেশ 
মুস্তফী। ইহা! যনতরস্থ, ১৩২০ বঙ্গাব্ধে ইহ। প্রকাশিত হইবে। 

৩। কাশীরাম দাসের মহাভারত- _সম্পাদক মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরদ্বতী এম্ এ, ডি এল্, ডি এমসি, পি এচ. ডি, এফ. আর এস ই। 

তিনি স্বয়ং ইহার প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন । মাননীয় শ্রীমুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়৷ পরিষদের জন্য কাশাদাসী মহাভারতের সম্পাদন- 

ভার স্বীকার করিম্নাছেন, এই সংবাদ বহন করিয়৷ পরিষং গর্বিত হইতে পারেন। কাটোঙ্নার 

কাশারাম-স্থৃতি-সমিতির অধ্যক্ষগণ কাশারাম দাসের মহাভারতের প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া 
দিবার ভার লইয়াছেন। পুথি হস্তগত হইলেই ইহার কার্ধ্য আরম্ভ হইবে। 

৪ । কবিকম্বণ-চগ্ডা-_এই শ্ুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠ ও অপ্রচলিত শকের 

অর্থসহ সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট সহিত নূতন সংস্করণ প্রকা শার্থ দীধাপতিয়ার রাজবংশধর কুমার শ্রীযুর্ 
শরতকুমার রায় এম্ এ সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসলেখক 



৩৪ সাহ্ত্যি-পরিষত-পঞ্জিক! 

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের বংশধরের নিকট 
দামুন্তা। গ্রামে রঙ্গিত ও পুজিত কবির স্বহস্তলিখিত মুল পুথি পাওয়া গিয়াছিল) সহস! এঁ পুথি 

হস্তান্তরিত হওয়ায় পুস্তক-প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে। 

৫1 অশ্বঘোষ-প্রণীত বুদ্ব-চরিতের বঙ্গানুবাদ-_ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
পুর শ্রীমান্ রধীন্্নাথ ঠাকুর এই প্রসিদ্ধ পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। 

৬। সয়রুল মোতাখরীণ- -এই স্থবিখ্যাত পারসী ইতিহাসখানি অতীব 

প্রয়োজনীয় গ্রন্থ । মুরশিদাবাদ নণাপুরনিবাসী ৬ গোরনুন্দর মৈত্র মহাশয় এই স্ুবুহৎ গ্রন্থের 

বঙ্গানুবাদ করিয়! রাখিয়! গিয়াছেন। পারষ্/ভাষায় স্ুপঞ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যুনাথ সরকার 

এম্ এ মহাশয় এই গ্রন্থের পাগুলিপি দেখিয়া ইহা প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন এবং শিনিই 

এই গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন। অন্ুবাদকের পুল শ্ধুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র মহাশয়ের যন্ত্রে ও 

চেষ্টায় ভহ! পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে । 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 
তারক (*) চিহ'ত প্রবন্ধগুলি পরিষদের 'মধি,বশনে পঠিত হইয়াছিল 

আধুনিক সাহিত্তা 

১ বর্ষ বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক পঙ্গীয়-সাহিতা রমেশচন্ধ দও 

৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় রঙনীকান্ত গুপ্ 
বাঙ্গাল রচন! রজনীকাস্ত গুপ্ত 

১ বর্ষ বাঙ্গাল! গগ্চসাহিতা রজনীকান্ত গুপ্ত 

আধুনিক বঙ্গনাহিতা ও বঙলীয়-সাহিতা-প প্বিষং পীরেশ্বর পাড়ে 

সাহিত্য-সমালোচনা রজনীকান্ত গুপ্ 

৬অক্ষয়কুমার দ্ত রজনীকান্ত গুপ্ত 

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বজনীকান্ত গুপ্ত 

৩বর্য মাইকেল মধুস্দন দণ্ড রজনীকাস্ত গুপ্ু 
মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সগ্তানের মুক্তি গোবিন্দলাল দশ 

(সমালোচনা ) 

৪ বর্ষ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গাল।-সাহিত্য রজনীকান্ত গুপ্ত 

ব্য ৮৬ রজনীকাস্ত গুপ্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 

১০ বর্ষ ৮ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রামেন্ত্রম্থন্দর ত্রিবেদী 

৯৬ বর্ষ ১৩১৫ সালের বগসাহিত্যের বিবরণ* অমূল্যচরণ ঘোষ 
১৭বর্ষয ১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ*, অমূল্যচরণ ঘোষ 



১ বর্ষ 

২ নর্ষ 

৩ বর্ম 

৪ বৃর্ষ 

৪ বর্ষ 

৪ বর্ষ 

৫ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষণ-পঞ্জিকা 

প্রাচীন-সাহিত্য 

প্রাচীন-সাহিত্যালোচনা 

কৃত্তিবাস 

মুকুন্দরাম ও ভারতচন্ধর 

রামমোহনের রানায়ণ 

মহাকবি মুকন্দরাম কবিকক্কণ 

জগং্রাম রায়ের রামায়ণ 

কবিরঞ্চন রাম'প্রসাদ সন, 

প্রাচীন কবিসঙ্গীত 

ঈশান নগরের অদ্বৈত 'পকাশ 

কবি উদ্ধবানন্দ+ 

কবি কঙ্জরামদাসের রারমঙ্গল, 

গৌরীমঙ্গল 
দুর্গীপঞ্চরাত্র 

অন্ধকবি ভবানী প্রসাদ ' 

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত * 

বিজয় গুপ্ের মনসার পাচালী। 

*রিচরণ দাসের অদ্বৈতমঙ্গল 

কব উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল ও তাহার সমালোচক 

কুত্তিবাম পঞ্ডিত » 

কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মন্তবা 

কবি ছয়ানন্দ ও চৈতগ্তমঙ্গল * 

দুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ 

নরোন্তম ঠাকুর 

দছ-কড়চ 

ভারতচন্ধ্রের ম।দি নিগ্াাগ্রন্দর 

রামাই পগ্ডিতের ধন্মমঙ্গল * 

ত্র ধর্মুমঙ্গলের পরিশিষ্ট 

লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র 

সহদেব চক্রবর্তীর ধন্মমঙ্গল + 

চণ্তীদাসের অপ্রাশিত পদাবলী 

চন্ত্ীদাসের চতুর্দশ পদাবলী ( ছুই দফা) 
চণ্তীদ্বাসের পুথি-সম্বন্ধে মন্তব্য 
কবি জয়ানন্দের আব একটু পরিচয় 

৩৫ 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

হীরেন্ত্রনাথ দত্ত 

রমেশচন্দ দন্ত 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় 

মহেন্দনাগ বিগ্যানিধি 

পাচকড়ি থোষ 

দীননাপ গঙ্গোপাধায় 

বজনীকান্ত প্র 

মচ্রুতচরণ চৌধুরী 
মহেন্্নাণ বিদ্যা নিধি 
ব্যোমকেশ মুস্তফী 

রামেক্স্থন্দর ব্রিবেদী 

বলীব্দ সিংহ দেব 

রসিকচন্দ্র বনু 

নগেন্্রনাথ পস্তু 

নিবারণচন্ত্র ভট্রাচাধ্য 

রসিকচন্দ্র বন্থ 

মুণালকান্থি ঘোষ 
প্রফুলচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

নগেন্্রনাথ বন 

নগেন্ধনাথ বনু 

রসিকচন্ত্র বস্তু 

মটাতচরণ চৌধুরী 

এ 

বমসিকচন্দ্র বন্ধ 

হরপ্রসাদ শাস্গী 

বিনোদবিভারী কাব্যতীর্থ 

অচাাতচরণ চৌধুরী 

অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় 

নগেন্জনাথ বনু 

নগেন্দ্রনাথ বস্তু 

নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ 



৬ নর্ষ 

৭ নর্ম 

৮ বর্ষ 

৯ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১২ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক। 

দ্বিজ রামচন্দ্রের চর্গামঙ্গল কাব্য * 

দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয 

গাচালিকার ঠাকুরদাস * 

বৈষ্ব কবি জগদানন্দ 

রখুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিক। * 

গ্ীতলামঙ্গল ( দ্বেবকীনন্দন ও নিত্যানন্দকৃত ) 

শ্দীকবি মাধবী * 

কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় 'ও কালনির্ণয় 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন * 

(গাবিন্দচন্দ্রের গীত * 

ঠাকুর নরহরি সরকার ও রণুনন্দন ঠাঝুব - 

গীতান্বর দাসের রসমঞ্জরী 

ভবানীদাস-নিরচিত রামরপ্রগীন্ট। 
শূদ্র পণ্ডিত ও কাশীথঞ 

রাজকবি জয়নারায়ণ * 

বিষ্তাপতি ও তংসাময়িক বৃন্থাস্ক 

চম্পক-কলিকা 

চম্পককলিকা সম্বন্ধে মন্তবা 

কবি লাল! জয়নারাযণ * 

জগন্নাথবিজয় ও কবি মুকুন্দ * 

এ সম্বন্ধে মতামত 

কাশীদাসাগ্রজ কৃষ্দাস * 

কাশীরাম দাস 

অজ্ঞুন-সংবাদ ( মুকুন্দানন্দকুন্ত ) 

কবিবল্পলভের রসকদন্ম * 

খনা 

প্রাচীন মুসলমান কবিগণ 

মাণিক গাঙ্গুলি ও ধন্মমঙ্গল * 

বৈষ্ঞবদাস ও উদ্ধব্দাস 

নারায়ণদেবের পাচালি 

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ * 

কবিকঙ্কণ ও তাহার চণ্ডীকাব্য 

কৰি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ 
ধর্মমঙলল 

শরচ্চ্দ্র শাঙ্গী 

রমেশচন্জ্র বন্ধু 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

কালিদাস নাথ 

রজনীকান্ত চক্রবর্তী 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
রামেন্্রন্রন্দর ত্রিবেদী 

আনন্দনাথ রায় 

শিবচন্দ শাল 

আনন্দনাথ রায় 
নগেন্দনাথ বনু 

রজনীকাস্ত চক্রবন্তী 

রসিকচন্দ বস্তু 

ন্যোমকেশ মুস্তফী 

বিনোদবিহারী কাব্তীর্ 

রামেন্দল্ন্দর ত্রিবেদী 

রামেন্সুন্দর লিবেদী 

আনন্দনাথ রায় 

রমসিকচন্দ বন্ত 

নগেন্দনাথ বন্ত 

রাখালদাস কাবাতীর্থ 

রামেন্দ্রম্থন্দর তিবেদী 

রজনীকাস্ত চত্রবর্তী 

তারকেশ্বর ভট্রাচার্ধা 

[যাগেশচন্গ রায় 

বিল করিম 

বজন্রন্দর সাম্তাল 

ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ু 

আবদুল করিম 

রজনীকাস্ত চক্রবর্তী 

অস্বিকাচরণ গুপ্ত 

বোমকেশ মুস্তফী 

দীনেশচন্দ্র সেন 
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রামাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের মাত্রাসিছ্ি বিনোদবিহারী কাব্াতীর্থ 

স্বকবি বল্পভাদি-রচিত রত পন্নাপুরাণ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 
১৪ বর্ষ কবি জয়কুষ্ দাস মন্বিকাচরণ গুপ্ত 

দশহরার উৎপন্তি শিবচন্দ শীল 

১৫ বর্ষ ধর্শমঙ্গল-প্রণেত! মাণিক গাঙ্গুলি যোগেশচন্দ রায় 
প্রাচীন পদ্দাবলীর পাঠভেদ সতীশচন্্র রায় 

কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট পুরাণ / পতিবাদ ) কেদারনাথ মজুমদার 

বন্গপুল উপত্যকা প্রাচীন কৰি দেবনারায়ণ ঘোষ 

১৬ বর্ম কালকেতুর চৌতিশা মআবগুল করিম 

প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্গণ € ১ম প্রবন্ধ ) সন্ীশচন্দ্র রায় 
শন্য-পুরাণ যোগেশচন্ধ রায় 

শূন্ঠ-পুরাণ সম্বগ্ধে মন্তব্য শগেন্রনাথ বন্ত 

১৮ বর্ষ গ্রাচীন পদাবলী ও পদ্দকর্তগণ তন রী 

€ ১য় প্রবন্ধ ) 

পাটপর্ধাটন ও শ্ীঅভিরাম অন্থিকাচরণ ব্রহ্মচারী 
ঠাকুরের শাখা-নির্ণয় 

চণ্তীদাসের শ্রীকুষ্ণকীঞ্চন + ন্সন্তরঞ্জন রান্র 

১৯ বর্ম দীপিকাছন্দ পদ্মনাণ ভট্টাচার্া 

ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর উমেশচন্জ্র দে 

সত্যপীরের পচালা * মম্িকাচরণ ব্রক্মচারী 

কাঞিদাসের মনসামক্ষল * ভোলানাথ বঙ্গচারী 

গামা-লাচিভা 

১ বর্ষ ছেলে-কুলান ছড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

২ বর্ষ ছড়া (সংগ্রহ ) টি 

এ বাকুড়া ও মেদিনীপুর বসন্তরঞ্জন রায় 

ই--সাঁওতাল পরগণ। ৮ 

ই-_কলিকাঁতা ( মেয়েলি ছড়া ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৩ বর্ষ ছড়া কুঞ্জলাল রায় 

শুবর্ষয ছড়! মন্বিকাচরণ গুণ 

রাধিকামঙ্গল ( উদ্ধবানন্দকুত ) রি 
৮ বর্ষ সত্যনারায়ণ-কণা ব্যোমকেশ মুস্তফী 

রামভদ্রের সত্যদেবসংহিত! ব্যোমকেশ মুস্তফী 
বিশ্বেশ্বরের সতানারায়ণ পাঁচালী ব্রজন্ন্দর সান্যাল 

* ব্য বুন্দাবন্দাসের গোলোকসংছিত। তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 



৩৮ 

৯ বর্ষ 

১০ বর্ষ 

১১ বর্ম 

১২ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ বর্ম 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ নর্ষ 

১৯ বর্ষ 

১ বর্ষ 

২ বর্ষ 

সাঁহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

জ্ঞানদাসের নিকুপ্রসাঁজান 

মঙ্গলচণ্তীর পাঁচালি 

চট্টগ্রামী ছেলে-ভলান ছড়1 ,১) 

ব্রতবিবর ণ 

শরতকালী 

চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া €২) 

রুত্তিবাস-প্রণীত রামরাস 

মাণিক দত্তের মঙ্গলচ প্র 

নিবঙ্ষর কবি ও গামাকপিহা 

গী 

হী 

চট্টগ্রামী ছেলে-ঠকান দধাধ। 

বিনিধ প্রচলিত 'প্রাচীনগাথা' 

প্রামা-গীত 

সুর্য্যের পাঁচালি 
চট্টগ্রামী ছেলে-ভ্ুলান ছড়। (৩) 

বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথ! 

বরিশালের গ্রামাগীতি 

ময়নামতীর গান * 

কোচবিহারের হঠেয়ালি 

একখানি প্রাচীন চৌতিশা 

আদ্র গম্ভীর! 

গৌড়ীয় মন্গলচণ্ভী-গীতে-বৌদ্ধভাব * 
লঙ্্মীচন্দ্র রত পাঞ্চালি 

ব দম-সংশোধন 

ত্রিনাথের উপাখান 

শিবের গাজন * 

বাধাইর বয়াত * 

মুরশিদাবাদের প্রচলিত 

কতিপয় স্লেয়ালী 

পুস্তক ও পুথির বিবরণ 

তারকেশ্বর ভট্টাচার্য 

তারকেশ্বর ভষ্টাচার্ধা 

আবনুল করিম 

রামপ্রাণ গুপ্র 

বজন্রন্দর সান্তাল 

মারল করিম 

নগেন্দনাথ বত 

রজনীকান্ত চরুবর্তী 

মোক্ষদাচরণ "ভট্টাচার্য 

(মাক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য 

মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্ধ। 

মাবল করিম 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 

জীবেজকুমার দত্ত 

আবছুল করিম 

'অক্ষয়চন্্র সরকার 

রাজেন্্রকুমার মজুমদার 

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

প্রভাসচন্্র ভট্টাচার্য 

জীবেন্দ্রকুমার দন্ট 

হরিদাস পালিত 

হরিদাস পালিত 
গীবেন্দকুমার দন্ত 

আবছল করিম 

চৌধুরী কে বিশ্বরাজ ধৰস্থরী 
হরিদাস পালিত 

যোগেন্দচন্ত্র ভৌমিক 

দেবেন্্রনারায়ণ রায় 

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (লং সাহেবের সঙ্কলিত ) রামেন্ত্নুন্দর ত্রিবেদী 

প্রথম প্রবন্ধ-_ব্যাকরণ, কোষ গ্রস্থ 

দ্বিতীয় গ্রবন্ধ ইতিছাস, জীবনচরিত ও ভূগোল 
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মুদ্রিত বাঙ্গাল। পুস্তকের তালিকা 

। লংসাহেবের সঙ্কলিত ) রামেন্্রন্ুন্দর তিবেদী 

তৃতীয় প্রবন্দ__ধর্ম্মনীতি, নীতিকথা 

চতুর্থ প্রবন্ব--কবিতা ও নাটক 

৩ বর্ষ ব্ঙ্গীয়-সাময়িক-পত্র (তালিক। ) রাঁজবিহারী দাস 

৪ বর্ষ বঙ্গীয়-সংবাদপত্র (তালিকা ) রাঁজবিহারী দাস 

বাঙ্গাল। পুথির সংক্ষিণ্ত বিবরণ (১২১৩) নগেন্্রনাথ বন্থু 

৫ বর্ষ বাঙ্গাল! পুির বিবরণ (১১৩৭ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 

বাঞঙ্গাল। পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ € ১--১৩ ) মন্বিকাচরণ গুপ্ত 

প্র (৩৪--৬০ ) 'অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

বঙ্গীয় সমাচার-পত্রিকা--কালান্ুসারে হতিধুশ মহেন্দনাথ বিগ্ভানিধি 

বাঙ্গালার আদি রসায়ন-এ রামেন্্রনুন্দর ্রিবেদী 

৬ব্য বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (২১১--৩৫৯ ) নগেক্জনাথ বঙ্গ 

ঁ (১৩৬) গৃণালকান্তি ঘোষ 

তর (১১৩) মুণ।লকান্তি ঘোষ 

"বধ বাঙ্গাল! পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২১7৯২) রামেন্দস্ন্দর ত্রিব্দো 

প্রাচীন পুথির বিবরণ (১১৯) আবছুল করিম 

এ (২,৩১৩) আবদুল করিম 

৮বষ প্রাচীন পুথির বিপরণ (১৪৪) চাঁরকেশ্বর ভষ্টাচাধ্য 

এ (১--৯) রাজীবলোচন দাস 

এ (১--৮) রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী 

এ ০৯5 রামেন্্রন্ুন্দর ত্রিবেদী 

1 (১--১৪ ) শিবচন্দ্র শাল 

নধর্ষ এ (১৫) অতুলচন্দ্র চৌধুরী 

এ (১_-৮৭)( অতিরিক্ত সংখ্যা ) আবছুল করিম 

ব্্ষ ঞ&ঁ (১-৩০ ) চিন্তনুথ সান্তাণ 

এ (১১০) ব্রজন্ন্দর সান্তাপ 

(৮৮--৩০৭ ) আবদুল করিম 

১১ ব্ষ এ (৩*৮-_-৪৩৩ )( অতিরিক্ত ) আবছুল করিম 

১২ ব্য বাঙ্গাল! পুের বিবরণ (১৮৪) হছরগোপাল দাস %$ 

১৮ বর্ষ প্রাচীন পুথির বিবরণ (৫৯*০--৫১৫) আবদুল করিম 

১৮ ব্য হুইখানি অসমীয়। পুথি 

( কথাভাগনত ও সুকনানি ) গোপালকুষ্ণ দে 

১৯ বর্ষ শ্রীহপ্ট ও কাছাড় জেলায় 

প্রাপ্ত কতিপয় পুপ্রাচীনথির বিবরণ জগনাথ দে 



৮৪০ 

২ ধর্ষ 
৩ বধ 

৬ বম 

৭ বর্ষ 

৮ ব্য 

৯ ব্ষ 

৯ বর্ষ 

১০ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পণ্রিক। 

ভাবাতস্ব 

বিষ্ঠাপতি (শন্দসংগ্রহ ১, প্রথম প্রবন্ধ 

ঞঁ রী দ্বিনীয় প্রবন্ধ 

এ এ তৃতীয় প্রবন্ধ 

উড়িয়া ভাষ। 

মহারাদ্ত্র ভাম। 

শব্দ-রহস্ (শন্দে কবিত্ব) 

"ভীগোলিক ও এীতিহাসিক নামের 

উচ্চারণ-গত প্রস্তান 

উপসগের অর্থনিচার * 

হরিনামের শব্দতম্ব + 

উপসগের অর্থবিচার (দ্বিতীয় প্রবন্ধ ) 

উপসগের অর্থবিচ।র নামক প্রপঙ্গের সম।লোচনা 

হরি ও সোম 

অলঙ্কার-শাস্স* 

অলঙ্কার-পাস্ত্র প্রণ্গ 

বাঙ্গালা শবাদৈত 

ভাষাত 

বাঙ্গাল! ধবন্থাম্মক শব 

বাঙ্গালা নাকরণ * 

ভাষাতব-সম্বন্দে আরও কয়েকটি কথা 

বাঙ্গালা-শব্দ তব 

শন্দ-সংগ্রহ ( প্রায় ৭**) 

বাঙ্গালা কুং ও তদ্ধিত* 

ধাঙ্গাল! কৎ ও তদ্ধিত* 

অনাথকৃষ্ণ দেশ 
'অনাথকৃষ্ণ দেব 

ঘনাথকষ দেব 

নধুহদন রাও 

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

বিশ্বেশ্বর চক্রবন্তী 

সখারাঁম গণেশ দেউক্কর 

দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

উমেশচন্্র বটব্যাল 

দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 

রাজেন্দ্রচন্্র শাঙ্্ী 

রসকলাল ঘোষ 

শরচ্ন্দ্র শাস্স্ী 

নগেকজ্সনাথ বনু 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

পবীন্ত্রনাথ ঠাকুর 

হর প্রসাদ শাঙ্সী 

ললিতকুমার বন্যোপাধ্যায় 

গুনেজ্জমোহন দাস 

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্যাসাগর 

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বোোমকেশ মুস্তফী 

বঙ্গভাষায় ব্যবহত উদ্দ., পারসী ও আরবীশন্বের তালিক। হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ 

&ঁ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় বক্তব্য 

বাঙ্গালার সহিত প্রাকতের সাদশ্ট* 

শব-সমালোচনা (১) 

বাঙ্গালা কর্মকারক 

গ্রাম্যশব-সংগ্রহ 

বাঙ্গালা কর্মকারক 

শব্ব-সমালোচনা (২ )( আলোক ) 

রামেন্রমুন্দর ত্রিবেদী 

পামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী 

কালিদাস নাথ 

মেঘনাথ ভট্টাচার্ধা 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

সতীশচন্ত্র ঘোষ 

শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মেখনাথ ভট্টাচার্য্য 



১১ বর্ষ 

১২ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ ন্র্য 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

দেশী শব্দ 

সাহিত্য পরিষৎ-পঞ্জিকা 

পয়ার ছন্দের উৎপত্তি * 

বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ 
না 

ময়মনসিংহের গ্রামা-ভাষা 

রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা 

বঙ্গভাষায় প্রচলিত আরবী, পারসী ও ইযুরোপীয় শব্দ 

চাকৃমাদিগের ভাষাতথ্য 

বাঙ্গাল! নামরহস্ত (১) * 

মালদহের গ্রামাশব্দ 

সন্ধি 

ধ্বনি-বিচার 

গ্রাম্য শব্দকোষ ও পাবনার গ্রাম্য-শব্দাদি সংগ্রহ 

রাঢ়ের ভাষা €( অতিরিক্ত সংখ্যা ) 

পালি ও বাঙ্গাল৷ 

বাঙ্গালা নামরহস্য (২)% 

যশোহরের গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ 

বাঙ্গালার উপসর্গ * 

সিলেট নাগরী * 
কোচ ও রাজনংশী-শব্দ-সংগ্রহ 

মোসলমান নামতত্ব * 

ঢাকার গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ 

নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার কতকগুলি গ্রাম্যশব্দ 

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান * 

বাঙ্গাল। বিশেষণ-রহস্য * 

বঙ্ছভাষার ক্রিয়াপদ * 

বঙ্গীয় গ্রামাভাষাতৰ 

বাঙ্গালা ভাষা! (২) (অতিরিক্ত সংখ্যা) 

বগুড়া জেলার গ্রাম্যশব্দ 

অ-- 

বঙ্গে পর্ত গীজ-প্রভাব ও 

ব্যাকরণে সন্ধি * 

মালদহের পল্লীভাষ৷ 

ঙ 

ব্ঙ্গভাষায় পর্ত গীজ-পদাঙ্ক * 

. কামতাবিহারী ভাষা-সন্বন্ধে যংকিধ্ৎ | 

৪১ 

বিজয়চন্ত্র মজুমদার 

রমেশচন্দ্র বস 

রামেন্ত্রসন্দর ত্রিব্দৌ 

রামেক্্রন্ন্দর ত্রিবেদী 

রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার 

স্থরেক্দ্রন্দ্র রায়চৌধুরী 
নরেশচন্্র সিংহ 

সতীশচন্্র ঘোষ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

রজনীকান্ত চক্রবস্থী 

শ্রীনাথ সেন 

রামেন্তস্থন্দর ত্রিবেদী 

রাজকুমার কাব্যভৃষণ 

যোগেশচন্দ্র রায় 

বিজয়চন্দ্র মন্তুমদার 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য 
ব্যোমকেশ মুস্তফী 

পদ্মনাথ ভট্টাচাধ্য বিচ্যাবিনোদ 
এম্, বস্তু 

পদ্মনাথ ভট্টাচাধ্য বিগ্ভাবিনোদ 

পরমেশপ্রসন্ন রায় 

দেবেন্দ্রনাথ বনু 

শ্রীনাথ সেন 

ব্যোমকেশ মুস্তক্ষী 

থগেক্্রনাথ মিত্র 

রাজকুমার বেদতীর্থ 

যোগেশচন্দ্র রায় 

স্রেশচন্দ্র দাস গুপ্ত 

ছর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী 
অবিনাশচন্দ্র ঘোষ 

বিজয়চন্্র মন্মদার 

হরিদাস পালিত 

পৃণেন্দুমোহন সেহানবীশ 



৪২ 

১৯ বর্ষ 

৩ বর্ষ 

৪ ব্য 

৬ বর্ষ 

৭ বর্ষ 
১০ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষণ-পণ্রিক৷ 

কোচবিহারের ভাষ। ও সাহিত্য অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

বঙ্গভাষার বর্ণধোজনা ও উচ্চারণ প্রকাশচন্দত্র মুখোপাধ্যায় 

ভারতবর্ষের বর্ণমালা বিজয়চন্দ্র মুমদার 
বাঙ্গালা-শবন্দ, তথ বানান ও লিখন-সমস্া সতীশচন্দ্র ঘোষ 

প্রাচীন বাঙ্গালান্ভাষার ছইটি বিশেষত্ব বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

নদীয়া! জেলার গ্রাম্যশব চণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ব্রহ্মপুজোপত্যকার কথা 'ও লেখ্য শব্দ দেবনারায়ণ ঘোষ 

সমমনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল অঞ্চলের 
ঞামাভাষার অভিধান কুষ্ণনাথ সেন 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। রামেন্্নুন্দর ত্রিবেদী 

খী অপূর্ববচন্দ্র দত্ত 

এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিতাষ!- 

লেখকের বক্তব্য রামেন্্রহ্বন্দর ত্রিবেদী 

ঞঁ মাধবচন্ত্র চট্টোপাধ্যাক্ 

এ অপুর্বচন্দ্র দত্ত 

এ (জ্যোতিষ ) যোগেশচঞ্জ রায় 

রাসায়নিক পরিভাষা রামেন্দ্রন্ন্দর তিবেদী 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! (জ্যোতিষ ) মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

জ্যোতিষিক পরিভাষা যোগেশচন্দ্র রায় 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ( জ্যোতিষ ) অপূর্বচন্দ্র দত্ত 
ভৌগোলিক পরিভাষা রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী 
পরিভাষ! (রসায়ন-শান্ববিষয়ক ) কালিদাস মলিক 

রাসায়নিক পরিভাষা যোগেশচন্দ্র রায় 

ভৌগোলিক পরিভাষা বলীন্দ্রসিংহ দেব 

. যোগেশচন্দ্র রায় 

জ্যোতিষিক পরিভাষা হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! (ব্রেটন সাহেব কত ৬০০৪1১1৭7 

০1 11-410251] 12175 ) রামেক্দরত্বন্দর জিবেদী 

ভৌগোলিক পরিভাষ! (দ্বিতীয় সংস্করণ ) রামেজ্্রম্ন্দর জিবেদী 

এঁ যোগেশচন্দ্র রায় 

জীববিজ্ঞানবিষয়ক পরিভাষা যোগেশচজ রায় 
উদ্ভিদবিস্া-বিষয়ক পরিভাষ। ফোগেশচজ্জ রায় 



১১ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

২ বধ 

৩ বর্ষ 
৪ ব্য 

৫ বর্ষ 

৬ বর্ষ 

॥ ৭ ব্য 

৮ ব্য 

৯ ব্য 

১* বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

জীববিজ্ঞান-পরিভাষা 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা » 

জীববিজ্ঞানের পবিভাষ! 

খনিজবিদ্যার পরিভাষা! 

উত্ভিদ্বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা 
চিকিৎসা-বিগ্ার পরিভাষ৷ 

জীববিজ্ঞানের পরিভাষা 

শরীর-শিজ্ঞান-পরিভাষ। 

বর্ণতত্বের পরিভাষা 

৪৩ 

বিরজাচরণ গুপ্ত কবিতৃষণ 

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

শশধর রায় 

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

একেন্দ্রনাথ দাসঘোষ 

হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 

শশধর রায় 

রামেন্ত্রনুন্দর ত্রিবেদ" 

শশধর রায় 

নিদানোক্ত কতকগুলি আযুর্ষেদীয় শব্ের পরিভাষা ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ 

ইতিহাস ও প্রত্বতন্ 

নাগরাক্ষরের উৎপত্তি 

মহারাজ চন্দ্রবদ্মা 

কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিশুল-ফলক * 

ছাতনার ই&কলিপি * 

বাঙ্গালার প্রত্বতত্ব 

গোৌড়াধিপ মণনপালের তাঅ্শাসন 

গৌড়াধিপ মহীপাল দেবের তাম্শাসন * 

একথানি প্রাচীন দলিল 

গোপীনাথপুরের প্রাচীন শিলালিপি 

জৈন পুরাকাহিনী 
বুদ্ধদেবের জীবনচরিত * 

শঙ্কর ও শাক্যমুনি * 

বৌদ্ধধন্ম * 

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ববাণ * 

কমলাকর ভট্ট 

রাঙ্গামাটি বা কর্ণস্থবর্ণ * 

রাঙ্গামাটি স্ঘন্ধে মতামত 

চরক ও স্ুশ্রুতের সময় নিরূপণ * 

আর একখানি প্রাচান দলিল 

লাল! উদয়নারায়ণ রায় 
তমলুক ? 

ব্রপুষ ও ভল্লিক * 

নগেন্দনাথ বন্ধু 

নগেকন্জনাথ বন 

হরপ্রসাদংশাস্ত্ী 

নগেন্্রনাথ বন্ধু 

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 

নগেন্্রনাথ বন্ধু 

নগেন্দ্রনাথ বনু 

রামেন্দ্রন্দর ত্রিবেদী 

নগেন্ত্রনাথ বনু 

নগেন্্রনাথ বনু 

সতীশচন্ত্র বিস্তাভৃষণ 
কালীবর বেদান্তবাগীশ 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ 

ব্রেলোক্যনাথ ভট্রাচাধ্য 

নিখিলনাথ রায় 

রামেজ্জন্ন্দর ত্রিবেদী 

প্রফুল্পচন্দ্র রায়, নবকান্ত কবিডূষণ 

রামেন্্রনুন্দর ভ্রিবেদী 

দুর্গীদাস রায় 

শ্রীশচন্্র ঘোষ 

শিবচন্ত্র শীল 



৪৪8 

১০ বর্ষ 

১১ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৫ বষ 

১৫ ৰর্ষ 

১৬ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞণ্জিক। 

টু প্রফুল্লচন্ত্র রায় 
আধুর্বেদের প্রাচানত্ব 

| নবকাস্ত গুহ, কবিভূষণ 

মহারাজ নন্দকুমারের পত্র নিখিলনাথ রায় 

রাজপুতানা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় মেঘনাথ ভষ্টাচাধ্য 
রঘুনাথ শিরোমণি অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি 
রথুনাথ শিরোমণি বা কাণভটষ্ট শিরোমণি পুর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর 
এ্রতিহাসিক সমস্তা--কনোজের আময়ুধরাজবংশ * নগেন্দ্রনাথ বস্থু 
ভারতে লিপির উৎপত্তি * অমুল্চরণ থোষ বিগ্ভাভৃষণ 

বিগ্ভাধর মেঘনাথ ভট্টাচাধ্য 

পৌদ্ধ বারাণসী * রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বোপদেব অশ্বিকাচরণ শাস্ত্রী 

বৈদিক তন * ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় 

পিপ্রাবার প্রাচীন লিপি বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ 

মুণ্ডেশ্বরীর খোদ্িত লিপি রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

কায়স্থ চাকাদাস, টঙ্গদাস ও তুবনাকর শন্মা সতীশচন্ত্র বিছ্যাভূষণ 

বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ * নগেন্দ্রনাথ বস 

প্রাচীন চম্পা নরেশচন্ত্র সিংহ 
সিংহনাথ লোকেশ্বর বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ 

যশোহরের ফৌঞ্জদার নুরউল্লা খা ও মীঞজানগর * অশ্বিনীকুমার সেন 
মহারাজ শিবরাজের তাঅশাসন রাখালদ[স বন্দ্যোপাধ্যায় 

শকাধিকন স্টান ও কণি্ (অতিরিক্ত সংখ্য। ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

গ্রামদেবতা রামেন্দ্রনন্দর ত্রিবেদী 
কতিপয় পালরাজের শিলালিপি বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ 

সপ্তগ্রাম রে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাঢ়দেশের হই প্রাচীন রাজবংশ * শিবচন্দ্র শাল 

দস্তেশ্বরী ধন্মানন্দ মহাভারতী 
না্দির-উন্-নিকাত ধন্মানন্দ মহাভারতী 

শ্ীশঙ্করাচাধ্য ( আবিভাব-কাল-নিরূপণ ) * অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 

রাজ! অনঙ্গভীমদ্দেবের সময়ে উতৎকার্ণ চান্টেখবর-লিপি নগেন্দ্রনাথ বসু 

উদ্বারণ দত্ত ঠাকুর শিবচন্দ্র শীল 

প্রথম কুমার গুণ্ডের ছথানি খোদিত-লিপি * রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মধ্যমরাজের তাত্রশাসন * রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিক্রমপুরের একটি পুরাতন হূর্গ * স্থবিন্দু সেন গুপ্ত 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! ৪৫ 

বিনোদবিহারী বিষ্ঠাবিনোদ 

্ শীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও 

। দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

সর্য্যপদে উপানং 

১৭ বর্ষ ইব্রাহিম আবুবেকর মালিক বৈজুর দরগ! 

১৭ বর্ষ কোটালিপাড়ার কৃূটশাসন 

জ্ঞানদীসের জন্মভূমি 

তর্পণদীঘির তামশাসন 

-* বল্লাল সেন্জে নবাবিষ্কত তামশাসন 

১৮ ব্্ষ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : 
রাখালদাস কাব্যতীর্থ 

রাখালদাস বন্দোপাধ্যাক় 

তারকচন্জ রায় 

ব্লবন্মীর তামশাসন * পদ্মনাথ ভট্রাচাধ্য 

বুদ্ধগয়ার তিনথানি শিলালিপি * বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ 

বৌদ্ধঘণ্টা ও তাখ্রমুকুট * হরপ্রসাদ শাস্্ী 
মধুস্দন কিন্নর বা মধুকানের জীবন-চরিত * লগ্মীনারায়ণ আটঢ্য 

শ্রীচৈতন্ত-পারিষদ-জন্মস্থান-নিরূপণ * শিবচন্দ্র খাল 

কৃন্তিবাসের জন্মশক 

রাণক ঝুলস্তস্তের তামশাসন 

হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান 

চু চুড়ায় স্য্যমুগ্তি 

যোগেশচন্দ্র রায় 

নগেন্দ্রনাথ বঙ 

চারশ্চন্র মুখোপাধ্যায় 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

চু চুড়ায় সুয্যমুত্তি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য নগেন্দ্রনাথ বন্থ 

রাজা দদ্তখাস কে? * নগেন্দ্রনাথ বন 
বঙ্গের আদিম সপ্তসতী ও শাকদ্ীপী ব্রাঙ্গণ * শরচ্চন্দ্র শাস্্ী 

১৯ বর্ষ ছিলমাবার্দের মেলার কাহিনী * স্থরেক্্রমোহন ঘোষ চৌধুরী 
সদাশিব * দ্বারকানাথ চৌধুরী 

গৌহাটা'র নূতন তাত্রশাসন কৈলাসচন্দ্র সিংহ 
ধর্মপালের গড় কষ্ণবিহারী গুপ্ত 

শূরনগর অশ্থিকাচরণ ব্রঙ্গচারী 
প্রাচ্য ও উদীচ্য 

কাশীরাম দাসের জন্মস্থান * নগেন্দনাথ বন্ধ 
তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি বিনোদবিহারী বিদ্াবিনোদ 
উৎকলদেশায় স্বয়স্ত শিবলিঙ্গের বর্ণনা! এবং 

ছুইটি শক্তি-মুন্তির আবিষ্কার বরধাপ্রসম্ন সোম 

সংস্কৃত সাহিত্য 

৫ বর্ষ ধোয়ী কবির পবন-দৃত * হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

ভব্ভুতি * সতীশচন্দ্র বিগ্যাতৃষণ 

৭ ব্য ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ * রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাছুর 



৪৬ 

৯ ব্য 

১১ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৯ বর্দ্ 

৩ ব্য 

৪ বর্ষ 

১১ বর্ষ 

১২ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

বৈদিক সমালোচন। 

কোধীতকি ব্রাঙ্গণোপনিষৎ * 

রামায়ণতন্ব প্রথনভাগ (স্বতন্ত্র খণ্ড ) 

রামায়ণতত্ব দ্বিতীয়ভাগ 
গোতমের প্রতিভা (স্বতন্ত্র খণ্ড ) 

গোতমের প্রতিভ৷ সম্বন্ধে মস্তবা 

কাতন্ত্র ব্যাক রণ 

মহাভারতের বঙ্গানুবাদ 

বিজ্ঞান 
জোয়ার ভাটা 

বাঙ্গালার প্রাচীন 'ভুতস্থ 
উদ্ধিদ্্বিগ্ভার উপক্রমণিক! 

জয়পুরের জ্যোতিষিক যণ্ালয় * 

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রীলয় + 

আযুর্বেদের অস্থিবিদ্া (১) * 

বঙ্গদেশের ভূমিকম্প ১ম ভাগ * 
আঘুর্বেদের অস্থিবিদ্থা (২) * 

আফুর্ধেদের অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধের মীমাংসা 

স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র 
আযুব্বেদের অস্থিবিচ্যা ৩) * 

বঙ্গে ম্যালেরিয়৷ জরে লোকক্ষয় ও 

তাহার গ্রতীকার * 

ঘরপুরণ 
আমুর্বেদের উৎপত্তি * 

আর্ধ্যবিজ্ঞানে বর্তমান জীবাণু 

দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহাষ্য-বিনিময় * 

হিমনদ-ঘ্বই উপলখণ্ড 

জীবগণের রোম ও কেশের একটি নুতন ব্যবহার * 

গঙ্গাত্রহ্মপুত্র পলিভূমির কর্দম 

বশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোল! 

কালমেঘের উপাদান 

বিবিধ 

১ বর্ষ আমাদের বিশ্ববিগ্যালয় 

জাতীয় সাহিত্যের আবশ্তকতা কি? 

(রস ১ 

হারাণচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় 

অনাথকষ্ দেব 

অনাথকষ্ঃ দেব 

গঙ্গাচরণ বেদাস্তবিষ্ঠাসাগর 

নগেক্দ্রনাথ বসু 

বনমালী বেদাস্ততীর্থ 

বনমালী বদাস্ততীর্থ 

মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

প্রফুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

দর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্ী 

মেঘনাথ ভট্টাচার্য 

মেধনাথ ভট্টাচাষ্য 

2র্গানারা রগ সেন শাস্ত্রী 

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

তর্গানারায়ণ সেন শাঙ্জসী 
হরমোহন মভ্রমদার 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্ধা 

দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

চিত্তস্ুখ সান্যাল ও 

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

পঞ্চানন নিয়োগী 

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী 

নিবারণচন্ত্র ভষ্টাচাধ্য 

হেমচন্দত্র দাশগুপ্ত 

নিবারণচক্দ্র ভট্টাচার্ধ্য 

স্থরেশচন্দ্র দত্ত 

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

ক্ষিতীশচন্দ্র ভাছুড়ী 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

ছেবেজনাথ মুখোপাধ্যায় ' 



১-২ ব্য 

৩ বর্ষ 

৪ বর্ষ 

৫ বর্ষ 

৬ বর্ষ 

” ৮ ব্র্ষ 

১২ ব্য 

১৩ ব্য 

১৪ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্ভিক! 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

বিবিধ-প্রসঙ্গ 

ইতিহাস-রচনার প্রণালী * 
সভাপতির অভিভাষণ * 

গ্রন্থরচনা-সম্বন্ধে প্রস্তাৰ 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-উপলক্ষে সাপতির 
অভিভাষণ (অতিরিক্ত )* 

দক্ষিণাপথে প্রচলিত পৃজা ও ব্রত * 
পল্লীকথা * 

পু'ড়োজাতির বিবরণ 

দীপালী ও ভ্রাতদ্বিতীয়া পর্ব 

হস্তালিঙ্গন * 

রাঢ়ভ্রমণ * রী 

বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ * 

কোচ ও রাজবংশার জাতি-তন্ 

সাওতালী গান 

সভাপতির অতিভাষণ *& 

'আসাম-পর্য্টটন 

সভাপতির অভিভাবণ * 

সভাপতির অভিভাষণ * 

আসাম-ভ্রমণ € ২য় প্রবন্ধ ) 

সভাপতির অভিভাষণ * 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

ব্যোমকেশ মুত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যার 

যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী 

(মাক্ষদীচরণ ভট্টাচার্য্য 

শিবচন্দ্র শীল 

শিবচন্্র শীল 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত 

এস.» বন্থ 
ডাঃ সরসীলাল সরকার 

সারদাচরণ মিত্র 

পদ্ধানাথ ভট্রাচাধ্য 

সারদাচরণ মিত্র 

সারদ্দাচরণ মিত্র 

পদ্মনাথ ভট্রাচার্ধা 

সারদাচরণ মিত্র 

পরিষদের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের তালিকা 
পঠিত 'প্রবন্ধের মধ্যে যাহা! পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হুইয়াছে, তাহা পূর্বতালিকার 

তারকা চিহ্ন-ছার! নির্দিষ্ট হইয়াছে ; সেখুলির নাম পুনরায় দেওয়! গেল ন1। 

প্রাচীন বাঙ্গাল।-সাহিত্য 

বিজয় পণ্ডিত ও কবীজ্জ পরমেশ্বর নগেজ্জনাথ বস 

৪ বর্ষ সিন্ধৃছিজকৃত শ্রীকষ্ণমঙ্গল হারাধন তত্বনিধি 

৭ব্র গোবিন্দাসের কড়চা দীনেশচন্দ্র সেন 



৪৮ 

৮ বর্ষ 

৯ বর্ষ 

১০ বর্ষ 

১১ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৫ ব্য 

১৯ বর্ষ 

৫ বর্ষ 

৮ বর্ষ 

৯ বর্ষ 

১০ বর্ষ 

১১ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

সুর্য পাঁচালী 

বান্ীকি ও রুত্তিবাঁস 

বিদ্ভাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী 

বৈ্ঈচাব্যে মিথিলার অংশ 

বিগ্ভাপতি-প্রসঙ্গ 

গোবিন্দদাস 

মাঁণিক গাঙ্গুলির ধর্মুমঙ্গল 

কাশারামদাস ও বঙ্গপাহিত্যে তাহার স্থান 

নারায়ণ দেবের পন্মাপুরাণ 

মধু কান 

নিত্যানন্দপ্রভূর বংশবিস্তার 

চৈতগ্ত-পারিষদ-জন্ম-স্থাননিরপণ 

বৈষঃব-বন্দন। পু'থিত্রয়ের মুখবন্ধ 
গাজীর গান 

দাশরথি রায় 

চট্টগ্রামের গাতিরামায়ণ 

ভাষাত 

তরতরুত উপসর্গ-ৃত্তি 

বাঙ্গাল! ভাষা ও ব্যাকরণ 

ব্যাকরণ ও বাঙ্গাল! ভাষ! 

বাঙ্গাল। ভাষার উচ্চারণ 

বাঙ্গাল! ব্যাকরণের ইতিহাসের একাংশ 

জীব-বিগ্বা-বিষয়ক পরিভাষ। 

গ্রিম-প্রদর্শিত বর্ণবাযত্যয়বিধি 

তাষার ইঙ্গিত 

বাঙ্গালা বর্ণমালা ও বাঙ্গাল! ভাষ। 

সার্বজনীন ভাষা ও লিপি 

বাঙ্গালা বিভক্তি 

বাঙ্গালায় বৈদেশিক শব্প্রবেশ 

সন্ধি 

বাঙ্গালার আদি গ্রন্থ 

বাঙ্গালা-ভাষায় উৎকল শব্দের সমাবেশ 

তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

যোগেশচন্দ্র রায় 

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

নগেন্রনাথ খপ্ত 

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

নগেম্ত্রনাথ গুপ্ত 

দীনেশচন্দ্র সেন 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

রায় লক্ষমীনারায়ণ আঢ্য 

শিবচন্ত্র শীল 

নগেন্দ্রনাথ বন 

রমানাথ মুখোপাধ্যায় 

শ্ামাচরণ সরকার 

বিহারীলাল সরকার 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

শরচ্চন্দ্র শান্্ী 

যডনাথ মজুমদার 

অমূল্চরণ ঘোষ বিস্াভূষণ 

যোগেশচন্দ্র রায় 

সতীশচন্দ্র বিদ্টাভৃষণ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 

শ্রীনাথ সেন 

হূর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

শ্রীনাথ সেন 

নগেক্জনাথ বন্থ 
অতুলরুষ্ণ গোস্বামী 



১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

৫ বর্ষ 

৭ নর্ষ 

১ বর্ষ 

১৭ পূর্ 

২ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

ঙ্ ্র্য 

বর্ষ 

৮র্ষ 

৯ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! । 

বাঙ্গাল! ভাষার দ্রাবিড়ী উপাদান 

বাঙ্গাল! ভাষায় স্রীসব্ৰনামের প্রয়োজনীফতা 

স্কৃতই সমস্ত আর্্য-ভাষার আদিজননী 

বাঙ্গালা ব্যাকরণের একাংশ 

বঙ্গভাষার বিশেষণ 

ঢাকার সহুরে ও গ্রামাভাষ। 

বাঙ্গাল! ভাষার দ্রাবিড়ী উপাদান 

মর্শিদাবাদের গ্রাম্য ভাষা 

ংস্কৃত সাহিতা 

বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্বশান্গ 

তেবিজ্জ 4 

পূরাণ-তন্থ 
সাংগাদশন ও গা! 

ভারতে নাট্যের উংপন্দি 

দৌপদী-সঠ্যভামা-সংবাঁদ 
জ্যামিতির ইতিহাস ও সংস্চুত জ্যামিতি 

ভাগবতগীতার নৃতন শ্বোক ও 
অভিনব গুপ্তের টীক! 

শঙ্করাচার্যের গুরুপরম্পরা 

কালিদাস 

মালবিকাগ্রিমিত্র 

পতরঞ্জলি 

দন ও বিজ্ঞান 

আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান 

মনোবিজ্ঞান 

মেঘ ও বুষ্টি 

এ কালের দর্শন 

বেদান্তদর্শন ০১) অপর প্রকৃতি 

্যায্-দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 
বেদান্তদর্শন (২) পর! প্রকৃতি 

অদ্বৈতবাদ 

বৌদ্ধধন্ম__জ্ঞান, নীতি, পরকাল ও মুক্তি 

সাংখ্যদর্শন ও গীতা 

৪৯ 

বিজয়চন্দ্র মজুমদার 

১ন্ত্রশেখর কালী 

উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিষ্ভারত্ব 

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় 

বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

রাজেন্দ্কুমার মজুমদার 

বিজয়চন্দ্র মুমদার 

বাজেন্দ্রকুমার মন্ত্রমদাব 

হরপ্রসাদ শান্সী 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

নগেন্নাথ নঙ্থ 

হীরেন্দনাথ দন্ত 

ল্যাতিরিন্জন।থ ঠাকুর 

শগেস্রনাথ গুপ্র 

পর্ধানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

ছর্গানারায়ণ সেন 

বাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 

সারদা প্রসাদ কবিরত্ব 

শুরেশচন্দ্র সেন 

অমুপ্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 

ক্ষেত্রপাল চক্রবন্তা 

ক্ষেরপাল চক্রবর্তী 

হেমচন্দ্র দেব কবিরাজ 

দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 

হীরেন্্রনাথ দন্ত 

নগেকজ্সনাথ বন 

হীরেন্্রনাগ দন্ড 

রুষ্চরণ পাল 

সত্যোন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হীরেক্্রনাথ দন্ত 



60০ 

১০ ব্য 

১১ বর্ম 

১২ ব্য 

১৪ ব্্ষ 

১৫ বর্ম 

১৮ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

২ বর্ষ 

৫ বর্ষ 

৬ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক 

গীতার দর্শন, ধর্ম ও নীতি 

গৌতমমুনি ও গ্তায়দর্শন 

বেদাস্তদর্শন 

গৌতমের প্রতিভ! ও ত্রেতার গায়দর্শন 

গাতা ও বেদান্তদশনমতে রঙ্গ-তত্ত 

সাংখোর লোকাস্তরবাদ 

গাস্সা ও কম্ম 

পদার্থবাদ ও হক্মশরীর 

অনুষ্ট ও পুরুষকার 

পুন্তির উৎকর্ষ ও ঘুক্তি 

মৃত্যু 9 পুনর্জীবনের মধ্যবর্তী অবস্থা 
সপ্বন্দে তিববহীয় মত 

বেলুচিস্থীনের ভূত 
মায়ব্েদোক্ত ক্ষার ও লবণ 

বৈজ্ঞানিক পণ্িভাৰা 

ঈলস্থিত ও স্থলস্থিত শুষুনি শাকের বিববণ 
ভারতে শিলিট (5০161106 ) নামক 

খনিজপদার্থের আবিষ্কার 

2১৭ 

দ্দিণ- ভারতবধষে মানাজিত 

খদ্ধি ও বৃদ্ধি 

ছোট চান্দর নামক উদ্ভিদের 

ক্ষাবন্ঘহ আাবিফারের বিজ্ঞাপন 

পারদ ও পারদশোধন-প্রণালী 

ইতিহাস ও পুরাতৰ 

নাটকের ইতিবৃত্ত 

প্রাচীন সংবাদপত্র 

পল্লী গ্রামের পুরাতন 

সে কালের কলিকাতার ইংরাজ-সমাজ 

আদিশৃর ও জয়ন্ত 

নবাবী আমলের বিধি-ব্যবস্থা 

জগন্নাথতীর্ধে গুর নানক ও জগনাথের আরতি 

ইশ! খা মসনদ-ই-আলি 

সত্যেন্রনাথ ঠাকুর 

কালীবর বেদাস্তবাগীশ 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
গঙ্গাচরণ বেদান্তবিগ্ভাসাগর 

হীরেক্জনাথ দত্ত 

তারকচন্দ্র সাংখ্যপাগর 

হারকচন্্র সাংখাপাগর 

তারকচন্দ সাংখ্যসাগর 

তারকচন্ত্র সাংখাসাগর 

তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর 

সতীশচন্দ্র বিগ্যাভূষণ 

ভেমচন্দ দাশগুপ্ত 

চর্গানারায়ণ সেন শাস্বী 

সারদাচরণ মিত্র 

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

কিরণকুমার সেন গুপ্ত 

খগেন্রনাথ মিত্র 

শরচ্চন্্র শাস্ত্রী 

নীমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

সর্যযনারায়ণ সেন 

মণান্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক়্ 

ক্ষীরোপ্রপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 

মহেন্দত্রনাথ বিদ্যানিধি 

অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

পদেবেজ্রপ্রসাদ ঘোষ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় 

খতেন্্রনাথ ঠাকুর 

আনন্দনাথ রায় 



৯ বর্ষ 

১০ ্য 

১১ বর্ষ 

১২ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা। 

অঞজজাতশক্র-সংবাদ 

গৌড়ের পালরাজগণ 

বঙ্গে নীল 

প্রাচীন কলিকাতা 

কৰি মাধের সংক্ষিপ্ত জীবনা 

জয়পুরের শিলাদেবীর পাঙ্গালী পুরোহিত 
বিদ্যাধরের বৃন্ভান্ত 

চরক ও স্তশরুতের কালনিরূপণ (২) 

প্রাচীন কলিকাতা আচার বাবার 

বারভূ ইয়া 

বিদ্যাপতি ও চগ্ডীদ্দাসের সময়ের বঙ্গীয় 

মাচারবাবহার 

প্রাচীন মিশরে আর্াসভাতার প্রভাব 

লাশ নগর ও তিব্বতে বৌদ্ধর্ম-প্রচার 

শ্রীচৈতন্তের উৎকলযাত্র! 

ভারতচন্ত্রীয় যুগের রাঁজনৈতিক অবস্থা 

বৈশালী 

একাদশ কনির মনসার ভাসান 

নাণিক গাঙ্গুলির ধম্মমঙ্গল 

নিরক্ষর কনি ও গ্রামা কবিতা 

বীরকাহিনী বা ফরিদপুরের ইতিহাসের একাংশ 
স্থকবি বল্লভাদি-র চিত পদ্মাপুরাণ 

প্রাচীন পারসীক ও প্রাচীন হিন্দুর আচার-প্যবহার 

পালি ও সংস্কত গ্রন্থে রোমনগরের উল্লেখ 

কবি দণ্ডী 

তিব্বতের লামা ও তাহার ধন্ম 

কুক্ধুটপাদ গিরি 
লুচি তরকারী (পুরাতণ্ব ) 

প্রতাপাদ্দিত্যের কামানের কারখান। 

চীন-পরিব্রাজকগণের বঙ্গ-বিবরণ 

মালয় উপদ্বীপে মৃগ্ময় মুদ্রা 

তক্ষশিলার তাত্রশাসন 

বিক্রমপুরের টাদরায় ও কেদার রায় 

জৈন ন্ায়দর্শন 

৫১ 

দাীনেশচন্ত্র সেন 

রাধেশচন্্র শেঠ 

তদবেক্্প্রসাদ ঘোষ 

খতেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

শরচ্চন্্র শাঙ্ী 

মেঘনাথ ভট্রাচাধা 

ডাক্তার গ্রধুল্লচন্জ রায় 

প্রাণকষ্ দণ্ড 

নিখিলনাথ রায় 

রমেখচন। বন 

পর্াণনন বন্দোপাধাষ 

রায় শরচ্চন্ত্র দাস বাহার 

সারদাচরণ মিত্র 

হমেন্্প্রসাদ ঘোষ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজ্বমদার 

এ্জান্সুন্দর সাম্তাল 

মোক্ষদ্াচরণ ভট্টাচাধ্য 

আনন্দনাথ রায় 

দক্ষিণারপ্রন মিত্র মন্ত্মদার 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 

শরচ্চন্্র শীঙ্্ী 

রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাছর 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্ান্ুষণ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

যোগেন্সরনাথ গুপ 

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভুবণ 



৫. 

১৫ 

১৩৩ 

১৭ 

১৮ 

১৮ 

১৭) 

ব্য 

বর্ষ 

বর্ষ 

ব্র্ষ 

বর্ষ 

বর্ষ 

সহ্ত্যি-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

বঙ্গায় পুরাবুত্তের উপকরণ 

ইজনধন্মের ইতিহাস 

শঙ্চরা চার্ধ্য 'ও তৎসম্বন্ধে যাবতীয় 

জ্ঞাতব্য বিবরণ (১) 

শী (২) 
শাঁরকেশ্বর তীর্থ ও সাহার আবিষ্কর্তা 

ধণ্মমগলপ্রণেত। মাণিক গাঙ্গুলি 

পাঙ্গালায় ইংরাজ বণিকের কুঠি 

শঙ্করের এগ, তাহার গ্রন্থধৃত শাস্বপরিচয় এবং 

্টাার দার্শনিক মত ও অধ্যাস আলোচনা 

বিক্রনপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর-মৃদ্তি 

বিক্রমপূরে সৌরপ্রভাব 
নওরনতন 

ভারতে লিপির প্রাচীনতা 

ধম্মপালের গড় 

কনি কৈলাসেশরের সংক্ষিপ্ন জীবনী 

বেদই জগতের আদিগ্রথ 
মৌধ্যনরপতি অশোক 

পালরাজগণ 

আদিশরের রাজধানী 
দেউলপোতায় প্রাপ্ত স্য্যমূর্তি 

ইন্দ্রাণী ও উজানী 

যুগবিচাঁরে কলাব্দ 

ূ 
চর 

উজানী ও মঙ্গলকোট 

কৌশাম্বীর আম্যপট্র 

একটি বুদ্ধমুর্তি 

কৃষ্ণকীর্তনের পিপিকাল-নিরণর | 

রী সেন 

রমণার কালীবাটা 

ইন্দ্রাণী 
মথুরাপুরের দেউল 

নগেন্গনাণ বস্থ 

অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 

অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 

অমুলাচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 

রাজকুমার বেদতীর্থ 

যোগেশচন্ত্র রায় 

অশ্বিনীকুমার সেন 

অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 

যোগেন্দনাথ গুপ্ু 

যোগেন্দনাথ গুপ্ত 

'প্রফুলকুমার সরকার 

অম্ল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 

রুষ্বিহারী গুপ্ত 

ভ্রবনমোহন বস্থ 

উমেশচন্ত্র বিদ্যারদ্র 

চারুচন্দ্র বস্থ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

অশ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী 

চত্তুসুখ সান্াল 

অশ্বিকাচরণ ব্রহ্গচারী 

'অমুল্যচরণ ঘোষ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

হরিদাস পালিত 

মণীন্দ্রমোহন বস্থ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাখাপদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও 

ব্সম্তরঞ্ন রায় 

অশ্বিনীকুমার সেন 
অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

হরিপদ মুখোপাধ্যায় 

কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ু 



৫ বর্ষ 

৯ বর্ষ 

১০ বর্ষ 

১১৭ বর্ষ 

১২ ব্য 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ ব্্ষ 

১৬ বর্ষ 

সাহিতা-পরিষত-পঞ্জিকা 

বিবিধ। 

মহাভারতের গঠন 

বাঙ্গালা জাতীয় সাহিত্য 

জীবনচরিত-রচনার প্রণালী 

বর্তমান বাঙ্গালা সাহিতোর প্রকৃতি 

কবি বিহারীলাল ও স্ুুরেন্ত্রনাথ 

অধ্যাপক মাক্ষমূলর 

প্রাচীন গ্রীস, রোম ও ভারতের সৌন্দর্যা-কল্পনা 

বাঙ্গালা ভাষ! ও সাহিতো ইংরেজির প্রভাব 

€( ১৩০৯ ) সালের বাঙ্গাল সাহিতা 

(8৩55%) ০৮ ৪ রর 

কাবুলীওয়ালা 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ছাত্রগণের প্রতি নিবেদন 

গভ বর্ষের (১৩১১ সালের ) বাঙ্গাল! সাহিহ্য 

অক্ষয়কুমার দত্তের কথা 

ব্রাঙ্মাচাষ্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 

দীনবন্ধু মিত্র 

প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষায় জাতীয় ভাষ। ও 

গাতীয় সাহিত্যের স্থান 

বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি 

প্রদর্শনীতে পরিষৎ 

খগেদ ও খগেদী ধর 

১৩১৩ সালের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ 

১৩১৪ সালের », রী 

ষোড়শ শতাব্দীতে আদিগঙ্গাতীরে 

বাঙ্গালার সভ্যতা 

মহারাজ যতীন্ত্রমোহন ও বঙ্গসাহিত্য 

বিক্রমপুরের মহিলা-ব্রত 

পঞ্চবটাভ্রমণ 

প্রবাদপ্রসঙ্গ 

উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর 
বোধিসম্বাবদানকল্পলতা 

কবি ঈশানচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচন! 

৫৩ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

চণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

চন্দ্রনাথ বস্থ 

কিরণচন্ত্র দত্ত 

রামেন্্ন্থন্দর ব্রিবেদী 

হেমেন্দ্প্রসাদ ঘোষ 

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

দীনেশচন্দ্র সেন 

রামেজজন্ুন্দর ত্রিবেদী 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

সারদাচরণ মিত্র 

বিপিনচন্দ্র পাল 

সারদাচরণ মিত্র 

ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় 

দীনেশচন্দ্র সেন 

পধানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

অন্বিকাচরণ সেন 

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ 

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যা ভূষণ 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্য্ি 

শৈলেশচন্ত্র মন্ুমদার 

শিবচন্দ্র শীল 

শরচ্চন্্র দাস 

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ 



৫8 

১৭ নূর্ষ 

১৮ বধ 

১৯ ব্ষ 

১. 

| 

১ 

খ। 

৩। 

৫ | 

৬ । 

ণ। 

৮ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্রিক। 

বঙ্গসাহিত্যে পিয়ারীচাদ 

পিয়ারীটাদের সাহিত্যা-সেবা 

রাজবংশী ভাষা ও সাহিত্য 

বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যের উপক্রমণিকা 

ব্রাঙ্গণাধন্্ন সম্বন্ধে অলিকৃসন্গরের মত 

দ্রাৰিড়-লমণ 

পরলোকগত চন্রনাথ বন 

পরলোকগত কালীপ্রসন্ ঘোব নিগ্ঠাসাগর 

ন্গান্তকাবি রজনীকান্ত 

চণ্তীদাগের পাট নান র-দর্শন 

বিজয়লাল দন্ত 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

পধশনন বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাস শরচ্চন্দ্র দাস বাহাহধ 

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

যোগেন্্নাথ মিত্র 

চন্রশেথখর কর 

নলিনীরঞ্জন পঞ্ডিত 

মহেন্দ্রমোহন ঠাকুর 
অআসাম-জঙ্ণ পদ নাথ ভন্ীচাধ্য 

বান্ধব 

মাননীয় মহারাজ শ্রীঘূক্ত মণীজ্চন্দ্র নন্দী বাভাছুর, কাঁশিমবাঁজ।র, মুরশিদাবাদ । 
রাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহার, লালগোলা । 

সদস্যগণ 
(১) বিশিষ্ট-সদস্ত 

আীযুক্ত দ্বিগেঞ্জনীথ ঠাকুর, শাস্তি-নিকেতন, বোৌলপুর, বীরভূম । 
শ্রীযুক্ত সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, লগ্ুন। 
শ্রীযুক্ত.সার জর্জ বার্ড উড, লণ্ডন। 
ডক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্ত্র বন্থ এম্ এ, ডি এস্সি, সি এস্ আই, সি আই ই, 

৯৩ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা । 
ডক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্ত্র রায় ডি এস্সি, পি এইচ্ ডি, সিআই ই; 

৯১ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা । 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমএ, সি আই ই, 

২৬ পউলডাঙ্গা স্ীট, কলিকাতা! । 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা । 
রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্ দাস বাঁহীদুর সি আই ই, লাসা-ভিলা, দার্জিলিঙ.। 
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শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিছ্যান্ৃধি, বিএল্, ১৮৫ মাণিকতলা গ্রীট। 

১০। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিএল্, কদমতল!, চ চূড়া । 
১১৯। 

১২। 

১। 

খ। 

৩। 

শ্রীদুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল্, ঘোড়ামার।, রাঁজসাহী। 

শীধুক্ত নগেন্দনাথ বন্ত প্র।চাবিগ্ঠমহার্ণব, ২* কাটাপুকুর লেন, 
বাগবাজার, কলিকাত|। 

(২) আজীবন-সদন্ 

ডাঃ শ্রীঘুক্ত রালবিহারী ঘোর, 'এম্ এ, ডিএল্, সি এস্ আই, সি আই ই, 
৪০ থিয়েটার রোড, কলিকাতা । 

কুমার শ্রীযুক্ত শরংকুমার রায় এম্এ, দয়ারামপুর, ভায়া নাটোর, রাজসাহী। 
কুমার শ্রীনুক্ত মন্মথনপ মিত্র, ৩৪ শ্ঠামপুকুর সা, কলিকাতা 

রাজা শ্রীযুক্ত জগংকিশোর আচার্ধা চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | 

(৩) সহায়ক-সদস্য 

পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত অভুলকুষণ গোম্বামী, ৪০ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাতা । 

মুন্সী 

পিত 

পণ্ডিত 

পুত 

'অদ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরপ্রন, দেনুড়, পুটম্থুরী, বদ্ধমান। 

আবদুল করিম, চট্রগ্রামের খু'ল ইন্স্পেক্টারের অফিস, চট্টগ্রাম। 
বসন্তরপ্রন রায় বিদ্বদল্লভ, ১৭১ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা । 

বিনোদবিহারী বিগ্ভাবিনোদ কাব্যতীর্থ, ইপ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা । 

বাণীনাথ নন্দী, ১৭ সিক্দারবাগান স্্রীট, কলিকাতা! । 

জ্যোতিঃ প্রসাদ সিংহ, *প্রন্থন”-সম্পাদক, কাটোয়া, বদ্ধমান। 

যোগেশচন্ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং পাইবেরী, 

১৬ শ্বামাচরণ 'দর স্্রট, কলিকাত| ৷ 

শরচ্ন্দ্ শাস্ত্রী, ২৭।৩ রামকান্ত মিঙ্গীর লেন, টাপাতল!, কলিকাতা । 

রজনীকান্ত চক্রবন্তী, মালদহ । 

সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম্ ই আর 'এস্, রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম । 

হেমচন্দ্র ঘোষ, ১৪ রাম্াদ নন্দীর লেন, কলিকাতা । 

অমৃতগোপাল বনু, ৫৮ সিকদার বাগান স্্ট । 

(8) সাধারণ-সদস্য--[ ক] কলিকাতা 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ ব্যারিষ্টার, ৫ রামনারায়গ ভট্টাচার্যের লেন। 

” অক্ষয়কৃমার চট্টোপাধ্যায়, “অক্ষয়লজ”, ১১২ আমহাষ্ট” স্রীট। 

” ডাঃ অক্ষয়কুমীর দত্ত এল্ এম্ এস্, ২ আমহাষ্ট” ্ রট। 
” অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরদ্ব এস্ এ, ৩৭ স্থারিসন রোড । 
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৫ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, ১৬ শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান। 

১৬ 

১৫ 

৮ 

৫ 

0৩ 

৩৫ 

অক্ষয়কুমার বসু বি এল্, ১১৭ অক্ষয়কুমার বন্গুর লেন, গ্যামবাজার । 

অঘোরনাথ দত্ত, ১২০।২ মস্জিদবাড়ী ফ্রাট। 

অচযাতকুমার নন্দী বি এ, বিই, ৯২।২ অ(পার সাকুলার রোড। 

অজয়চন্্র দন্ত বি এ, ব্যারিষ্টার, ৯।১ হাঙ্গারফোর্ড ছ্রীট। 

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিস। 

অক্ুলচন্দ মিত্র, ৫২1২ বীডন স্ট্রীট, হেছুয়া। 
মধরকৃষ্ণ বনু, আসিষ্টাণ্ট কেমিষ্ট, ইণ্ডয়ান টি এসোসিয়েশন, ৯* মস্জিদবাড়ী স্াট 

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, ৫১ বীডন রো, দর্জিপাড়া। 

অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮1৫৯ বলরাম দের বট, যোড়াসাকো । 

'অনঙ্গরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সেক্রেটারি, ইগ্ডিয়ান পারফিউম কোম্পানী, 

২৮1১২ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের লেন, কালীঘাট। 

'অনগুনারায়ণ সেন, ইন্কাম্ টেক্স অফিস, কলিকাতা । 

কুমার 'অনাথকৃষ্ণ দেব, ১৫ রাজা নবকুষ্জের হ্ীট, শোভাবাগাব | 

অনাথনাথ ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস্ স্টাট । 
'অনাথনাথ পালিত এম্ এ, ৬১ দুর্গীচরণ মিত্রের দ্বাট, দর্ষিপাড়। | 

অনাথনাথ মল্লিক, ২১ মুক্তারাম বাবুর স্ত্রী, চোরবাগান । 

অন্থকূলচন্ত্র স্থু, বস্থ দত্ত কোং, ১৬৭ ধর্্মতলা ষ্টাট, টাদনী । 

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ৰি এল্, ৫ শঙ্কর ঘোষের লেন, বাহির-সিমলা । 
অপূর্ববকৃষণ ঘোষ, ৬২।৭ বীডন স্ট্রীট, সিমল!। 
অপূর্বচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি এ, ৯ সেপ্ট জেম্স্ স্কোয়ার । 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি আই ই, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসীকে || 
অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্,৮।১ কাশীঘোষের লেন, সিমলা 

অবিনাশচন্ত্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, ২৮1৩ অখিল মিশ্্রীর লেন। 
অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; এ, সি, ব্যানাঙ্ি কোং ৭ সোয়ালো। লেন। 

অবিনাশচন্দ্র বনু, কে) ১৬ নয়ানঠাদ দত্তের ফ্রট। 

অবিনাশচন্ত্র বন্থু এম্ এ, (খ) অধ্যাপক রিপণ কলেজ, ১৩ মাধব চাটুর্যের লেন, 

ভবানীপুর । 
অভিলাষ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, ৫৯ বেচু চাটুর্্যের গ্বীট। 
অমরকুষ্ণ দত্ত, ৫০ বীডন রে! । 

অমরেন্্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট । 

কবিরাজ অমূল্যচন্ত্র বৈদ্যরত্ব, ১৫ সেপ্টজেম্স্ লেন। 

ডাঃ অসূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এন্, ২৪ রামকমল মুখোপাধ্যায় প্র, 
খিদিরপুর | 
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অমৃল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ৬৬ মাণিকতলা ষ্টাট | 

অমৃতকষ্ণ মলিক বি, এল, ২ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর । 

অমৃতলাল বন্ু, ৯২ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কম্বলিয়াটোল!। 

রায় অমুতলাল মুখোপাধ্যায় বাহাদ্ধর এম্ এ, বি এল্, ৩৭ ডক্টাস” লেন, 

ম্যোজিষ্টেট, বীরভূম)। 

৪০ ডাক্তার অমৃতলাল সরকার এল্ এম্ এস্, এফ. সি এস, ৫১ শাখারিটোলা লেন। 

» অন্বিকাচরণ উকীল এম এ, * করপোরেশন ষ্াট । 
» অন্বিকাচরণ গুপ্র, ১৪।২ বীডন ই্বাট। 

» মন্বিকাচরণ দে, নি এ, ২০ পটুয়াটোলা লেন। 

কুমার শ্রীঘৃক্ত অরুণচন্দ পিংহ পাহাগর, ১ হ্াারিংটন ষ্রাট, চৌরঙগী । 

৪৫ শ্রীনৃক্ত অদ্দেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটণি, ১১।১ গাঙ্থুলির লেন, বড়বাঙ্গার | 
“ ১ আশ্বনীকুমার বন্দোপাধ্যায় বারিঈার, ২৯ ফুলবাগান রোড, ইটালি। 

« অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ৬৮1৪।১ দ্র্গাচরণ মিত্রের ট্টাট। 

কুমার শ্রীযুক্ত অসীমরুষ্ণ দেব বাঠাঁছর, ১।১ পাঁচ! নবকুঞ্ণের ষ্টাট | 

হবীপুক্ত আক্তার আদিত্যনাপ মুখোপাধ্যায় এম এ,পি এচডি, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ। 

৫০ », আনশ্দগোপাল মুখোপাধ্যায় নি এসসি, ৩৬ গ্রে ই্রীট। 

» আনন্দচন্ত্র সেন, “বণিক প্রেদ্ ১ ৬৭ মৃগাপুর গ্রীট। 

» আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, “নাট্য-নন্দির', ১১৪।২।১ মাণিকতলা ্াট। 

« আভালচন্দ্র ঘোব নি এ, ৩ জগন্নাথ সুরের লেন। 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীবুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি, ৪৭ ওল্ড, বালিগঞ্জ রোড । 

৫৫ শ্রীযুক্ত আশুতোষ দন্ত, জমীদার, ৩ পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট। 
» 'আশুতোধ মিত্র এম এ, বি এল্, ৬৫১ সার্পেন্টাইন লেন। 

» ডাক্তার আন্ততোষ - নুখোপাধ্যার এল্ এম্ এদ্» ৫১ রতন সরকারের গাঙেন স্্রট। 

মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার সার হ্রাদৃক্ত আশুতোব মখোপাধ্যায় সরস্বতী, শাস্ববাচম্পতি,এম্ এ, 

ডি এল্, ডি এসসি, কে টি, সি এস আই, এফ. আর এ এমন্, এফ. আর এস ই, এফ. এ এস 

বি, ৭৭ রসা রোড, ভবানীপুর | 

শ্রীযুক্ত আশ্ততোষ শাস্বী এম্ এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলে । 

৬০ ৮ ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ৫৪ চুণাপুকুর লেন, বৌবাজার । 

* ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এন্ , 'এম্ ডি, ৭০ হারিসন রোড। 

». ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, “গাঙ্কুলি হোম,” ১৭১ লোয়ার সাকু'লার রোড। 

৮. ইন্দুভষণ সেন এম্ এ, ৰি এল্, ব্যারিষ্টার, ৫৭১ হরিশ্ন্দ্র মুখাজির রোভ, 
ভবানীপুর । 

» রায় ঈশান্চন্দ্র ঘোষ সাহেব এম্ এ, ১।৩ প্রেষচাদ বড়াল ষ্টাট। 
৬৫ উপেন্্রুষণ বন্থু, ৬১ নন্দলাল বঙ্গ স্বাট, বাগবাজার। 

৮ 



৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক' 

শ্রীযুক্ত উপেন্চন্দ্ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১২ যঠ্টীতলা রোড, নারিকেলভাঙ্গ!। 

, উপেন্ত্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, ৬ বাছড়বাগান রে!। 

, ডাক্তার উপেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী এল্ এম্ এস্, ৫৮।১ হরি ঘোষের স্াট। 
, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), জি এফ. কেল্নার এণ্ড কোম্পানীর আফিস, 

৩২ চৌরঙ্গী রোড। 

, উপেন্্নাথ বন্দ্যোপাধায় (খ), ৮ রমানাথ কবিরাজের লেন, বহুবাজার। 

,, উপেন্্নাথ বনু, ১৫ চড়কভাঙ্গ। রোড, বেলেঘাটা। 

, উপেন্দ্রনাথ বেজ, ১১৩ মাণিকতলা! সীট । 

» ডাঁক্ডার উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল, ৫৬ মিক্জাপুর ্রীট। 

» কবিরাজ উপেন্্রনাথ মেন, ২৯ কলুটোল! ষ্রাট 
৭৫. » উপেন্দ্রলাণ বন্দী বি, এ, শিক্ষক, হিন্দুষ্কুল, ২১৮ কর্ণওয়ালিস স্টাট। 

» রায় উমাকান্ত দাস বাহার, ২৭ বেলতলা রোড, ভবানীপুর । ' 

». উমেশচন্দ্র ঘোব এম্ এ, বি এল্, ৯৪ বহুবাভাৰ ষ্রাট। 
এ উমেশচন্দ্ বন্ধু, ২৩ পটলডাঙ্গ। ট্াট। 

« খতেন্্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাকে। | 

৮০ ৮ খধিবর মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বীডন ট্রাট। 

» ডাক্তার একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, এল্, এম্, এস, নি এস্সি, ২১ কর্ণগওয়ালিস ্টাট। 

» মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন, বি এল, ৯ হালসীবাগান রোড। 

» কমলকৃষ্ঃ সাহা! (ক) ১৮ দর্াচরণ মুখোপাধ্যায়ের ট্টাট, বাগবাজার। 

*  কমলকৃষ সাহ! বি এন্ গে) ৪৩ সাক,লার গান রীচ রোড, খিদিরপুর। 

৮৫ * কমলেশচন্ত্র বকৃশী, বি এ, ৮* কণেঞজ স্াট। 

» করুণাচন্দ্র মজুমদার, ৫ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার । 

» করুণাময় চট্টোপাধ্যায়, ৬৯ সুকিয়া স্াট। রি 

« রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর বি এ, সি মাই ই, ৫ গঙ্গাধর বাবুর লেন, 

বহুবাজার। 

» কালিদাস বন্দ্যোপাধায় (ক) ৯৫ দর্মাহাট! ১ম লেন। 

৯০ » কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) ২ জগন্নাথ স্থরের লেন। 

» কালিদাস রায় চৌধুরী বি এল্, ৫৬ পদ্মপূকুর রোড, ভবানীপুর । 

» কালীকুমার দাস, কাশীপুর রোড ষ্টেসন, ই বি এন্ আর, কাশীপুর, কলিকাত|। 

»« কালীকুমার বন, ২ কালাচাদ সাণ্ডেলের লেন, গ্রামবাজার। 

» পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভষ্টাচার্যা, ৪৭ সীতারাম ঘোষের গ্বীট। 

৯৫ » কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, শিক্ষক, হাই স্কুল গুপ্রিপাড়া, ৩৭* অপার চিৎপুর সত্রোড। 
» কালীপ্রসর চট্টরাঁজ এম্ এ, ৩৪ আশুতোষ দের লেন। 

* কালীগ্রসন্ন চক্রবর্তী, টাউন স্কুল, ৫ রামধন মিত্রের লেন। 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৫৯ 

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাঁদ গুপ্ু এম্ এ, ২১ হোগলকুড়িয়া গলি। 

১১৩ 

১১৫ 

সত্ব 

১৯২৫ 

১৩৩ 

$ কবিরাজ কালীভুবণ সেন কবিরত্র, ৩ কুমারটুলী ই্ীট। 

কিরণচন্দ্র ঘোষ, ২৮।১।১ অখিল মিস্বীর লেন। 

কিরণচন্ত্র দত্ত, 'লক্ষ্মীনিবাঁস,, ১ রামকান্ত বস্তুর ১ম লেন, বাগবাজার। 

কিরণকুমার বন্থ এম্ এ, ২৭ ধনমালী সরকার ট্ীট, কুমারটুলি। 

কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২ কৈলাস দাসের লেন। 

কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়, ৩৫ হরিশ মুখান্দিৰ রোড, ভবানীপুর | 

ডাক্তার কুঞ্জবিহারী মণ্ডল, ১৮৬ মোহনব[গান রো । 

কুপ্জবিহারী সেন, ২৮ তারাচাদ দন্দের স্রাট, সিন্দুরিয়াপটা। 

কুমারকৃষ্ণ দন্ত বি এ, এটপি, ১২১ গুন্চ পোষ্টমাফিস ই্রাট | 
কুমারকৃষ্ণ মিত্র, জমিদার, ১৪ আহিরীটোল! ট্রাট। 

কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটর্ি, ৪ হেষ্টিংস ট্রাট। 
কুমুদ্বন্ধ দাস গুপু বি এ, ৭91১।১ আনহ।&: ট্রাট । 

কুমুদবিহ(তী সেন, ১৯1১ এ শ্রীগেপ।ল নলিকের লেন। 

কুলদাকিন্গর রায় বি এল্, ৫৯ আমহাষ্ট' স্বীট। 

কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্র বি এ, ১৭ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 

কৃষ্ণকমল মৈত্র, এম্ এ, বি এল্, ৯১ হাঁজরা রোড, ভবানীপুর । 

কষ্চকিশোর গুপ্ত বি এ, ২৮ গ্রে স্াট। 

ডাক্তার কুষ্ণকুমার ঘোষ এল্ এম্ এদ্, ৯৩ আমহাষ্' স্বীট । 

কৃষ্দাস বসাক, ৩৮ কানারপাড়া লেন, বরাহনগর। 

কষ্ণৰাস রায়, ১৭ হরচন্দ মল্লিকের লেন, হাটখোলা । 

কৃষ্ঃপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্» ১৩ বাঞ্চারাম অক্রুরের লেন, বহুবাজার। 

কেদারনাথ মিত্র, ১৬ কালীপ্রসাদ দত্তের ষাট, দক্জিপাড়া। 

কেদারনাথ মিশ্র, দক্ষিণ সিতি, শাতলা তল।, কাশাপুর পো! । 

কেশবচন্দ্র গুপ্ব এন্ এ বি এল্, “অর্চনা”-সম্পাদক, ৪০ চাবাধোপাপাড়া স্বীট। 

ডাক্তার কৈলাসচন্ত্র বনু রাঁয় বাহাদুর, দি, আই, ই, ৯ স্থুকিয়া স্ত্রী । 

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুক্স তত্বনিধি বি এ, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 

ক্ষিতীশচন্দ্র ঘোষ, ভূকলাস রাজবাটা, খিদিরপুর । 
ক্ষীরোদনারায়ণ ভয় এম্ এ, বি এল্, ৭৯ রসা রোড, ভবানীপুর । 

ক্সীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ, ২৬ হরলাল মিত্রের স্ত্রী, বাগবাজার । 

ক্গীরোদভূষণ সেনগুপ্ত, কে বি সেন এও ব্রাদাস+ ৬* মৃজাপুর স্্ীট | 

ক্ষেত্রকালী ঘোষ, ৯ রাধানাথ বসুর লেন। 

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক, ২৯ বেণিয়াপুকুর রোড, ইটালী। 

খগেন্দ্রচন্দ্র বন, ৫৯ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 



৬৩০ সাহিত্য-পরিমৎ-পঞ্জিকা 

প্রযুক্ত গগেন্্রনাথ বস্তু, ১০ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

১৩৫ 

১৪৫ 

৯৫০ 

খগেন্রনাথ গুপ্ত, ৩৫ চাঁষাধোপাপাড়া দ্ীট | 

থগেন্দনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটি (কে), এ মদননোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, 

যোড়াসাকো।। 
খগেন্্রনাথ ৮টোপাধ্যায় (খাঁ, ৩০1৬ মদন মিতের লেন। 

খগেন্জসনাগ দে নি এ, এটণি, ২৮ কর্ণওর়ালিস ট্রাট 

খগেশনাথ মিত্র এম্ এ, ৭ কৃষ্ণরাঁম বন্থুর ট্রাট, গ্ঠামবাদার | 

গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি সি ই, ৩৬।১ হাারিসন্ রোড। 
গগনেন্দনাথ ঠাকুর, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাকো। 

স্দঃন।বারণ রাঁর এম্ এ, আই এস্ ও, ২৬ চক্রবেডিয়া রোড, নর্থ ভবানীপুর | 

গজানন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১ রামনারায়ণ ভট্রাচার্যের লেন। 

কনিরাজ গণনা সেন বিদা!নিধি কবিভুনণ এম এ» 'এল্ এম্ এস, ৬৫ বীডন স্রাট। 

গতিরুধ সেন বি এ, "৫ গুরুগ্রসাদ চৌধুরার লেন। 

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, 818 শিবশক্কর নলিকের লেন, শ্ঠামপূকুর। 

গিরিজামোহন সান্তাপ বি এল্, ৬১ মেছুয়াবা্তার ষ্টাট। 
ডাক্তার গিরিশচন্দ্র দে এল্ এম্ এস্, ৩২২ দক্িণ চক্রবেড়ে রোড, ভবানীপুর । 
গিরিশচন্দ্র বন্থু এম্ এ, এফ মার্ এ, এস লে গুন) এক সি এস্, 

ৃ 700৩৮ অপার সাকুলার রোড। 
গিরীন্্রকুমার সেন এম্ এ, ৯৩১ মন্জিদবাড়ী স্টীট। 

গিরীন্ত্রনাগ বায় চৌধুরী, জমিদার, ৩.।১ হরিতকীবাগান লেন। 
মহামহোপাধ্টায় প্ডিত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীগ, অধা।পক সংস্কৃত কলেজ। 

গুণদাচরণ দেন এম্ এ, নি এল্, ১৫ চাঁউলপটী লেন, ভবানীপুর | 
গুণেন্গনাথ বসু মল্লিক, ১৫1০৬ হরিঘোষের ট্াট, দক্জিপাড়া । 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বিএ, ৬ মদনমোহন চাটুর্য্যের লেন, যোড়াসাকে | 

সার রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাইট, এম্ এ, ডি এল, পি এইচ ডি, 

১৫৫ 

৯৩৬০ 

শ্রীযুক্ত গোকুলচাদ্ দণ্ত, ৯২ বীডন ্রাট। 
১৯ যষ্টাতলা রোড, নারিকেলডাঙ।। 

গোকুলচাদ বড়াল, ৮ হিদারাম বানাজির লেন, বহুবাঙ্ঞার । 

গোপালচন্দ্র গুপ্ত, ৫ মিড ল্টন স্টাট। 
ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় এম্ বি, ১।৮ প্রেম্াদ বড়াল স্্রীট। 

ডাক্তার রায় গোপালচন্্র মুখোপাধ্যায় বাহার, এম্ বি, বেদ্ধমান) ১*।২ সেণ্ট 

্ জেমস্ স্কোয়ার । 
গোপালচন্ত্র সেন এম্ এ, বি এল, এফ. স এস্, ৭৩।১ স্ুকিয়া স্ট্রীট । 

গোপালদাস চৌধুরী, বি এ, ৩২ বীডন রো, দর্জিপাড়া। 
গোপীনাথ মল্লিক বি এ, ১৬।১ শিকদারঙ্গীড়। স্াট, বড়বাজার | 
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ক্র গোপীভূষণ সেন বি এ. অধাপক, প্রেসিডেম্দি কলেজ । 

গে।পেন্্র সরকার, প্রোপ্রাইটার মেসাস জি সরকার এণ্ড কৌ, ১৩।১ হা!রিসন রোড । 

১০৫ গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ পটুয়াটোলা লেন। 

গোবিন্দচন্দ্র দে রায় এম্ এ, বি এল্, ৫৪ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 
গোবিন্প্রস্ রায়, রতন বাবুর বাড়ী, কাশাপুর। 

গোবিন্দলাল দত্ত বম, ১৮1৪ অক্র,র দত্তের লেন। 
গোলাপচঙ্ সরকার শাস্ত্রী, এম্ এ, বি এল্, ২০ শাখারিটোলা৷ পেন। 

১৭০ গোষ্টবিহারী আট্য, ১৭ গোবিন্দচগ্দ্র ধরের লেন, আমড়াতলা। 

গোষ্ঠবিহারী কু প্রামাণিক, এসিষ্টাপ্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট, পি ডগ্রিউ ৭৮, 

১৭ গোটিন্দ,দ সেনের লেন। 

গৌবহরি সেন, চৈতন্য-লাইব্রেরী, বীডন ই্রীট। 

চণ্তীচরণ বস্ত্র, ৩৩ নীলমণি মিত্রের ই্রাট। 

চ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

১৭৫ চন্দ্র ভূষণ ভাঁদুড়ী, বি এ, ৭৫1১ হারিসন রোড। 

» চন্দ্রভূধণ মৈত্র এম্ এ, ১২ শঙ্কর ঘোষের গেন। 

সার্ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ নাইট, ৮ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছাট, ভবানীপুর | 

শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, 'প্রণাপা'র সহকারী সম্পাদক, 
২১০।৩।১, কর্ণ ওয়ালিস্ স্বীট। 

» চারুচন্ত্র বস্থু এম আর্ এ, এস্, ৩৫ কালী প্রসাদ দত্তের স্বাট। 

১৮০ চারুচন্্র ভট্রাচাধ্য পজ্যাতিষী, ৫ শ্রীনাথ দাসের লেন। 

চার্চন্ত্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ৭১ সীতারাম ঘোষের ই্বাট। 

চারুচন্দ্র মল্লিক, ২৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন, পটলভাঙ্গা । 

চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, কে), ৮ হরিঘোষের স্ীট। 

চারুচন্ত্র মিত্র (খ), ১২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

১৮৫ চার্চন্ত্র মিত্র বি এ (গ), ১৫৯।১ ব্হুবাজার স্্রীট। 

চারুচন্দ্র সিংহ বি এল্, ৮৪২ শাধারীপাড়া রোড, ভবানীপুর । 
চিত্তরঞ্জন দাস এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ১৪৯ রসা রোড। 

চিত্তম্থথ সান্তাল বি ই, ৭ গ্তায়রদ্বের পেন, শ্তামবাজার । 

চিস্তাহরণ ঘটক, ডেফ এও ডাম্ স্কুল, ২৯৩ অপার সাকু লার রোড । 

১৯০ চিরনূহ্বৎ লাহিড়ী, ডেপুটি ম্যানেজার “ঠাকুর রাজষ্টেট,” ৮ জরিক্ল্ লেন। 

রায় চুনিলাল বন্থ বাহাছর এম্ বি, এফ. সি এস্, ২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্ঠামবাজার । 
চুনিলাল সরকার বি ই, ৬১ ডায়মও হারবার রোড, খিদিরপুর । 

জগতপদ হালদার, ২১ টালাবাগান লেন, কাশীপুর। 

জগদিক্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫১ রতন সরকারের গার্ডেন স্ত্রী | 
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১৯৫ মাননীয় মহারাজ শ্রীবুক্ত জগদিন্্রনাথ রায় বাহাঢ়র, ৬ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর । 

শ্রীযুক্ত জগঘদ্ধ দাস বি এল্ , ৩৮1১ বৈঠকখান! রোড । 

২১০ 

২১৫ 

০ 

২২৫ 

ঠঠ জগছ্বন্ধ মোদক, ২০ রামকান্ত বন্ুর স্রাট, কাটাপুকুর, বাগবাজার। 

জলধর সেন, প্যারাগন প্রেস, ২০৩১১ কর্ণওয়ালিস ট্রাট। 

জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ১৭।১৮ নিকাণাপাড়! লেন, শ্ঠামবাজার ( উকীল, 

চুচড়া)। 

জানকীনাথ ভট্টাচাধ্য এম্ এ, বি এল্, ৩ রাম্াদ নন্দীর লেন, দক্ষিপাড়া। 

জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫ রামকান্ত বন্থুর স্রাট। 

জালিম সিংহ শ্রীমল, ১১৩ গ্বারিসন পোড। 

ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্ ডি, ২০৩1১ কর্ণওয়ালিস্ স্াট । 
জিতেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্ ,» ৩৩ হরিশ ম্পাচ্দির রোড, ভবানীপুর | | 

জিতৈন্ত্রনাথ রক্ষিত এফ. সি এস্, ১১1১ বাহির মুজাপুর রোড। 

জিতেন্্লাল বন্দ্যোপাধ্ার এম্ এ, পি এপ্» ৮* সীতারান ঘোবের দ্বাট। 

জিতেন্্রলাল পায় বি এ, জমিদার, ২ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, টাল! । 

জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নি এ, ডিমনষ্রেটার, বঙ্গবাসী কলেজ । 

ডাঃ জে, এন্, ঘোষ 'এম্ ডি, ৬৫।১ বীডন স্ীট। 

জে, কে, দাস গুড বি এসসি, এ এম, আই সি ই, এ এম আই, এস্ ই, 
২৮।১ ঝামাপুকুর লেন। 

জ্যোতিঃপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, ৭* শাখারিটোলা লেন। 

জ্যোতিভূষণ ভাছুড়ী এম্ এ, এফ, সি এস্, অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ । 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালিগঞ্জ । 

জ্যোতিশ্চন্দ্র বস্থ এম্ এ, বি এল» ২৪ রায়বাগান ট্টাট। 

জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, কণ্টোলার, ১ অবিনাশ মিত্রের লেন, দর্জিপাঁড়া। 

জ্ঞানচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, ৩ মোহনবাগান রো । 

জ্ঞানেন্ত্রনাথ ঘোষ, ৫২ শ্ঠামবাজার স্াট। 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্» ৪ উইলির়ম্স্ লেন, টাপাতলা। 

জানেন্দ্রনাথ রায়, (ক) ব্যারিষ্টার, ১ ওল্ড বালীগঞ্জ রোড। 

জ্রানেন্্রনাথ রায় (খ) ২৮১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সাতক্ষীরা হাউস, কাশীপুর। 

ডাঃ জানেন্ত্রনারায়ণ বাগচী এল্ এম্ এস, ৬৯1৯ মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীট । 

তারকচন্ত্র ক্রবত্তী এম্ এ, বি এল্, ৫২।৫ কাসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 
তারারুষ্ণ শীল, ১১০ আহিরীটোলা স্টাট। 

তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, ১২ পারসিবাগান লেন। 

তাঁরা প্রসন্ন ঘোষ বিষ্যাবিনোদ, ৭৬ তালপুকুর রোড, বেলেঘাটা। 
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শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন মিত্র, ম্যানেজার “বেঙ্গলী+, ৮ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর | 

২৩ 

5 

২৩৫ 

ডাঃ তিনকড়ি ঘোৰ এস্ এম্ এস্, ২৩।১ বেনেটোল! ট্রাট, শো ভাবাজার। 

তুলীদাস কর এম্ এ, অধ্যাপক মেডিক্যাল-কলেজ। 

তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৮ শাখারিটোলা লেন, বহুবাজার । 

ব্েলোকানাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮ কেদারনাথ বস্তর লেন, ভবানীপুর । 
ব্রিলোকানাথ মুখোপাধ্যায়, ১৭ বাগবাজার সীট । 

ডাঃ দক্ষিণারঞ্ন দাস, এণ.আর সি পি এণ্ড এস্. এল্ এফ পি এস্, এল্ এম্ 
৭১ হারিন্ন রোড। 

দক্ষিণারগীন মির মঙ্জুমদাব, ৪৬ বেতল। রোড, কালীঘাট। 
কবিধাজ দক্ষিণারঞ্ন রায় চৌধুরী কপিভুবণ এল্ এম্ 'এস্, ৪81১ ঞ্রে স্রীট। 
দীননাথ দন্ত, ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, টাপা। 

র্গাচরণ চক্রবন্ৰী রার সাহেণ, এল পি, ই, ৩১ হরলাল মিত্র গ্রাট, বাগ্বাজার | 

কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সন শান্ধী, ৩০ সভাবাজার দ্ীট, সভাবাজার | 

হুর্গীশস্কর ভট্টাচার্যা, জিওলগিকাল সাতে অব ইপ্ডিয়া, কলিকাতা! । 

২৪* মাননীয় শ্রীযুক্ত দেব প্রসাদ সর্দ্মাধিকাবী এম্ এ বি এল, এল এল্ বি, 
১১০৩ আপার সাকুলার বোড। 

শীযুক্ত ডাক্তার দেব প্রসাদ সাগ্গাল এল এম্ এম্, ১৩ রাধানাথ পন্থুর লেন। 

২৪৫ 

২৫০ 

২৫৫ 

দেবেন্ধচন্ধ মলিক এম্ এ, বি এন্, ৬৯ সার্পেন্টাইন লেন। 

দেবেন্দনাথ চটোপাধায়, ৭ রামবাগান লেন। 

দেবেন্দনাণ পাল বি এল্, ২৩২২ আপার চিংপুর রোড । 

দেবেন্দনাথ বেজবড়,য়া বি এ, ৪০1১ গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেন। 

দেবেননাথ ভট্টাচার্য, ৬৫ কলেন প্রাট। 

দেবেন্্নারায়ণ মিত্র, ৫৫1৭ রো ইট । 

দেবেন্দপ্রসাদ ঘোষ, “দি ক্লোজ” ১০৬২ শ্যামবাজার ইট । 

দ্বারকানাথ চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, ৭২ রসারোড, ভবানীপুর | 

ডাক্তার দ্বারকাঁনাথ মির এম এ, ডি এল্, ১৫ নন্দরাম সেনের লেন, শোভাবাজার। 

দ্বিজেন্্রনাথ ধর এফ. আর্ দি এস্, বেঙ্গল আটষ্ট, ডিও, ৮ মুক্তারাম বাবুর স্ীট। 
দ্বিজেন্বনাথ বাগ্চী এম্ 'এ, ১৯।৯ মুক্তারাম বাবুর স্রীট। 
দ্বিজেন্দনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের ট্রাট। 

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি, মেও হীসপাতাল, ই্বাগড রোড। 
ডাঃ ধনেন্্রনাথ মিত্র, এল্ আর্ সি পি ( লণ্ডন ), এম্ 'আর্ সি এস্, ২০ গ্রে স্ীট। 
ধন্ন লাল আগর ওয়ালা বি এ, এটপি. ৪ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন। 

ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়, ৩০1৩২ পটলডা্গ! স্্রাট। 

ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ , ১৬ গড়পার রোড। 

ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র, ১৬ ঘোষের লেন। 



৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

২৬* শ্রীযুক্ত ধীরেন্্রকৃষ্ণ বন্থ বি এ, ৯৫ গ্রেট, শোভাবাজার । 

২৬১৫ 

২৭৩ 

৭৫ 

৯৮৩ 

২৮৫ 

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, অধ্যাপক, শ্রীরামপুর কলেজ, ১৮ ঝামা পুকুর লেন । 

ধীরেন্দনাথ দত্ত (ক, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস ই্রীট । 

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (খ), ১৫ পাইকপাড়া রোড, বেলগাছিয়া পোঃ। 

ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, এফ, সি, এস্, ৮৯।২ মসজিদবাড়ী স্রীট । 

নকড়ি রায় গুপ্ব, পোষ্টমাষ্টার, ওয়াটগঞ্জ পোঃ, খিদিরপুর | 

পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিগ্যাভূষণ, ৩* নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের, লেন, কালীঘাট। 
নগেন্দ্রকুমার মজুমদার জমীদার, বাজিংপুর, সম্পাদক 'সাহিত্য-গরচার পুস্তকালয়,” 

৭৫ কুগীঘাট! রোড, বরাহনগর । 

নগেন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এফ. ই, ২০১ বলনাথ দত্তের লেন। 

নগেন্্নাগ ঘোষ, ষ্রেনোগ্রা্ষীর. ৬১ সীতারাম ঘোষের ইট । 

নগেন্্নাথ দে, এসিই্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, সাহেব-পাজার, পি, টি, রেলওয়ে, 

১১০ আহিরীটোল। স্াট। 

নগেন্্নাথ বন্থ, ২৩ জগনাগ দত্তের লেন, গড়পার। 

নগেন্থনাথ মির এম্ এ, বি এল্ » ৩২ গ্ামপুকব স্বাট। 

গগেন্ধনাথ রাহা, ৫ মহেন্স বন্থুর লেন। 

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপৃ, ১৮।১ পাকার চিংপুর রোড। 

নগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার, এম্ এ, বি এল, ১ উপ্টাড়িঙ্গী অংসন রোড। 

নন্দলাল দে, ৭ স্থট্টিধর দত্তের লেন। 

প্ডিত নন্দলাল বিগ্াবিনোদ, ১২ কাথা ঘোষের লেন । 
নরসাধনজী, ৪৮ এজরা স্াট। 

নরেন্দ্রকুমার বন্থ বি এল্ ১ ৪২ মিজ্জাপুর ্ীট। 

নরেন্জনাথ চক্রবন্তা, ১৯ রামকান্থ বন্থুর ১ম লেন, বাগবাজার | 

নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, হেড এসিষ্টাণ্ট, মেরিন ডিপাটমেন্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস্ , 
৪৮।৩ রামতন্ বস্তুর লেন, সিমলা । 

নগেন্ত্রনাথ বন্দোপাধাযায়, ১৬১ বলরাম দের ট্রাট। 

নবকৃষ্ণ ভষ্টীচার্ধ্য, সিটি বক সোসাইটি, ৩৪ কলেজ ট্টাট। 
নরেন্দ্রনাথ বন্থ, ৪৫ আমহাষ্ট স্াট। 

নরেন্দনাগ মুখোপাধ্যায়, মাইনিং উত্রিনিয়ার, ৭ সোয়ালো লেন। 
কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, ৯৬ আমহাষ্ট” সীট । 

০ 

শ্রীযুক্ত নরেক্জনাথ শেঠ এম্ এ, বি এল্, ৭৮1৭৯ বীডন গ্রীন । 

নরেন্ত্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্» ৬৫ নেবৃতল! লেন। 

নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ৬৫ হরিশ চট্টোপাধ্যায়ের সীট, ভবানীপুর। 
২৯* » নরেশচন্দ্র বনু, ৩০ গিরিশ মুখার্জির রোড, ভবানীপুর । 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৬৫ 

শরীঘুক্ত নরেশচন্দ্র দিংহ এম্ এ, বি এল্, ৪৫ হরিশ মুখোপাধ্যায়ের রোড, ভবানীপুর । 

৩০৩ 

৪৬ € 

৩১৫ 

৩২৩ 

নরেশচন্জ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, এম্ এল্» ৩ উফ লেন। 

« নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় শাঙ্মী, ৮ বলরাম বন্থুর ঘাট রোড, কালীঘাট। 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৩৫ ওয়েলিংটন স্্ীট | 
২৯৫ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পঞ্ডিত, ২৪ রামমোহন সাহার লেন। 

নিকুপ্ধলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২এ সচ্চাষীপাড়া রোড । 

নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ, ৬৪ ধম্মতলা ট্রাট। 

নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, প্রীদেবকীনন্দন প্রেস, ১৫৫।১ কর্ণওয়ালিস ই্রীট। 
নিত্যানন্দ রাম, ৬৮।১ শ্ীগোপাল মল্লিকের লেন। 

নিবারণচন্দ্র দন্ত, ৮৩1১ মুস্তারাম ধাঁধুর স্্রাট, চোরবাগান। 

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বি টি, শিক্ষক হেয়ার স্কুল, ৫১১ সুকিয় ট্টাট । 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য এম এ, বি এসসি, ডিমনষ্ট্রেটার, প্রেসিডেন্দী কলেজ, 

১০ ক্রাউচ লেন। 

নিমাইকিশোর গোন্বামী, ৬২1১ মসজিদবাড়ী স্ট্রীট, ( খড়দহ১ ২৪ পঃ )। 

নির্মলচন্দত্র গুপ্ত, ম্যানেজার, বেক্চল সোপ ফ্যাক্টারী, ২১ বহুবাজার ট্রাট। 

নিশ্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭৩৫ বেণিয়াটোলা স্টাট, হাটখোলা । 

নীরজনাথ ঠাকুর, ২২।২ কামারডাঙ্গ৷ রোড, ইটালী। 

নীরদকৃষ্ণ রায়, ২।১ কালী প্রসাদ চক্রবর্তীর স্ত্রী, বাগবাজার। 

নীলমণি চক্রবর্তী এম্ এ, অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ নীলরতন সরকার এম্ এ, এম্ ডি, ৬১ হ্যারিসন রোড। 
৩১৯ শ্রীযুক্ত নীহারচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, ৭৩১ বেচু চাটুর্য্যের ষ্টাট। 

নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, ৬২ বেণিয়াটোলা সীট, হাটখোলা! । 
নৃপেন্দ্রনাথ বন্গু বি এল্, ৮ গোপাল বিশ্বাসের লেন, শ্তামবাজার । 

বৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭৯ আমহাষ্ট' ইট । 

পঞ্চানন ঘোষ এম্ এ,বি এল্, ৬৫1৪ ল্যান্দডাউন রোড, ভবানীপুর । 

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ১৯ রামবাগান লেন। 

পধ্চনন মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বেচু চাটুর্য্যের ই্রাট, ঝামাপুকুর । 

পরেশচন্দ্র সোম, ৭৬1১ অপার সাকু'লার রোড । 

পশুপতিনাথ দেব, ৬৭ বীডন ্ীট। 

ডাঃ পশুপতিনাথ মিত্র, এম্ বি, ৪৯1১ কর্ণওয়ালিস্ স্্ীট । 
_ পণুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ অবিনাশ মিত্রের লেন, দর্জপাড়। 

পশুপতিনাথ শর্মা কবীন্দ্র, ৩১ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্টাট । 
পান্নালাল মল্লিক বি এ, “মল্লিক লজ”, মাণিকতলা মেন রোড । 

প্যারীলাল সান্তাল বিএ, ২১ বেচু চাটুর্যের সীট । 
ডি 



৬৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

শীুক্ত ডঃ প্যারীশস্কর দাস গুপ্ত এল্ এম্ এন্, ৭81৫ আমহাষ্ট' স্ত্রীট। 

৩২৫ 

৩৩৩ 

৩৩৫ 

৩৪০৩ 

৩৫৩ 

সমণ পুনানন্দ সামী বছস্স্ৃত পিয়সীপী, বৌদ্ধধন্মাস্কুর সভা, ৪১৭ হারিসন রোড। 

পুরেন্দুন্ুন্দর বন্দ্যোপাধ্যার এম্ এ, ৫ প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন। 

পুলিনবিহারী দত্ত, ১ শিকদারপাড়া লেন, বডবাজার। 
পুপিনবিহারী দাস, ১৬ সাউথ শিয়ালদহ রোড। 

পুরণাদ নাহার এম্ এ, বি এল্, ২৫২ নট্ুস লেন। 
পূর্চন্্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এম্সি, ৪৬ দুরারিপুকুর রোড, মাণিকতলা। 

পূর্চন্্র ঘোঁষ, ও মদনমোহন চাটুধ্যের লেন, বোড়াসাকো। 

পুর্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৭ ঘোষের গেন। 
পুর্ণচন্দ্র লাহিড়ী পায় সাহেব, ৯, গোয়ার সাকু পার রোড। 

পু্চন্দ্র সাহা, ৮ বনমালী সরকার ষ্রাট। 
পৃ্চন্দ্র সেন, (ক) ৫৭1১ সীতারান ঘোষের £্ট। 

পুরচন্্র সেন এম্ এ, খে) ১১ কালীগ্রমাদ দণ্ডের স্বাট। 

প্রকাশচন্দ্র দ্ত, ৪১ ৫সবকরান বদ্দির লেন. কালীঘাট। 

প্রকাশচন্ত্র ম্মদার এম্ এ, বি এল্, ১১ চন্দ্রনাথ চাটুষ্যের বাট, ভবানী পুর। 
প্রক্ৃতঠাদ বনু, ৯৪ এ প্যারীমোহন সুরের লেন, গোয়াবাগান। 

প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী, ৬৯ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, বেলেঘাটা। 
ডাঃ প্রতাপচগ্র মনুমদার এম্ ডি, ৩৪ থিয়েটার পোড। 

প্রতাপচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্১ ৮১ ওল্ড বৈঠকখানা ফা লেন। 

সার প্রতুপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, এম্ এ, ডি এল্, দি আই ই, 

১৬৮ কর্ণওয়ালিস্ স্বাট। 

মাননীয় মহারাজ সার প্রপ্োতকুমার ঠাকুর নাইট বাহাদুর, 

“প্রাসাদ”, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সীট, পাথুরিয়াঘা টা । 

প্রধুল্লচন্্র ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ। 

ডাঃ প্রঞুল্লচন্ত্র মিত্র, এম্ এ, পি এচ. ডি, ১৯ ওণ্ড বৈঠকথান! ফাষ্ট লেন। 

প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ১ দপনারায়ণ ঠাকুরের স্বীট, পাথুরিয়াঘাট।। 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ৪৩।১ বাবুরাম ঘোষের লেন। 

প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, এম্ এস্ সি আই, 

(ক) ২৭ নারিকেলডাঙ্গ। মেন রোড । 

প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (খ), ৭১1৪ বেষিস্ক স্রাট। 

প্রবোধচন্ত্র দে, এফ আর এচ. এস্, ২৭১ বীডন রোড । 
কবিরাজ প্রবোধচন্ত্র বি্ানিধি, ১৫৫ কর্ণওয়ালিস স্ীট। 

প্রবোধচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, বি এল্, ৪৮ শীখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

প্রবোধচন্দ্র হালদার, ৬৩ কলেজ স্ট্রীট । 
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৩৫৫ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মৃখোপাধ্যায় এম, আই. আর, এস্, ৭ কালিদাসের লেন, নেবুতল!। 

৩৬০৩ 

৩৬৫ 

৩৭০ 

৩৭৫ 

৩৮৫ 

প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধায়, ২২ বিডন ষাট | 

ডাঃ প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, 2৬ স্কুটস্ লেন। 
প্রভাসচন্্র বন্ু, কে) এম এ, ১৮ সিমলাইপাড়া লেন, কানীপুর । 

প্রাভাসচন্দ্র বন্থ, খে) ২ অভয়চরণ ঘোষের লেন, শ্ঠামপুকুর । 

ডাঃ প্রভাসনাথ পাল, এল্, এম্ এস্. ৯ ব্যাপারিটোলা লেন। 
প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ. ব্যারিষ্টার, ২ ঘৃঘুডাঞ্গা রোড, বালীগঞ্জ । 
ডাক্তার প্রমধনাথ নন্দী, এল্ এম্ এস্, ১২ বীডন গ্ীট। 

প্রমথন।থ বন্দোপাধ্যায়, এম এ, ২৫৮১১ আপার সাক 'লার রোড । 

প্রমথনাথ বিশ্বাস, 5৪ বীডন ছাট । 
গ্রমথনাথ মল্পিক, ১১৯১ এ কর্ণগয়ালিস ছ্রীট. ঠ্যামবাজাব। 

প্রমণনাণ মুখোপাধ্যায়, ১৭ ক্যানাল বোঁড, ইটালি। 
'প্ামগনাণ বাঁয়চৌধুরী, ৩৫।১ নীডন ্রীট, গোয়াবাগান। 

গ্রমণনাথ সাগ্গাল, ৯৯ মাণিকতল! মেন বোড। 

প্রমথনাথ সেন ধি এল, ১২ ল্যান্সডাউন রোড । 

ডাক্তার প্রসন্নকুমাঁর রাঁয় 'এম্ এ. ডি এদ্পি, ৮১২ বীডন ই্রাট। 
প্রসন্নকুমার সেনগুপ্ত, ১০।৪ মুসলমানপাড়া লেন। 
প্রসাদদাস গোস্বামী, ১৯৯ কর্ণওয়াঁপিস গ্টাট। 

প্রসিদ্ধকুমার বনু, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস ই্রাট । 

ডাক্তার প্রিয্নাথ নন্দী, ১১ অপার সাকুলার রোড। 

প্রিযনীথ মল্লিক, নি এল্, চক্রবেড়ে রোড, নর্থ ভবানীপুর । 
প্রিয়নাথ মিত্র বি 'এ, ৭১।১ কর্ণওয়ালিস গ্ীট। 

রায় প্রি্ননাগ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, নি এল্, ইন্সপেক্টীর জেনারেল অব 
রেজিষ্ট্রেশন, ৩৭ হ্যারিসন রোড। 

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, 'নায়ক-সম্পাঁদক, ১৩ দাসের লেন, বহুবাজার। 

ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেলনার কোম্পানীর অফিস, ৩২ চৌরঙ্গী রোড। 

ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম, এম্ এ, বি এল্, ১৬ চেতলাহাট রোড, আলিপুর । 
ফণীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, এম্ এ, ১ ল্যান্সডাউন লেন। 

বঙ্কৃবিহারী দাস, ৩৫ সীতাঁরাঁম ঘোষ ট্রাট। 
বঞ্চিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, ২ শাখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর | 

বঙ্িমচন্ত্র সেন, এম্ এ, বি এল্, ২০ শাখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 
ডাক্তার বটরুষ্ণ রায়, এল্ এম্ এস, ৮৪1১ আমহাষ্ট ছ্ীট। 

বদরীদান গোয়েন্কা, বি এ, বাঁশতলা। স্াট, বড়বাঁজার । 
বনওয়ারিলাল চৌধুরী, বি এ, বি এস্সি, ১২০ লোয়ার মাকু'লার বোড। 



৬৮ 

৩৯৬ 

৩৯৫ 

৪৪৫ 

৪১৩ 

৪১৫ 

৪২০ 
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শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোষ, ১* বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 
বরদাদাস বনু, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, ৩৭ সিকদারবাগান স্্ট | 

বরদা প্রসাদ বনু, ৭৯ হ্ারিসন রোড । 

বরদাকান্ত মজুমদার, “শিশু'-সম্পার্দক, ২৫ বাদুড়বাগাঁন লেন। 

বসন্তকুমার চক্রবর্তী, ৭৭ পটলডাঙ্গা ্ীট। 

বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৩১ প্রেমটাদ বড়ালের ্রাট । 

বসন্থকুমার বঙ্গ, এম্ এ, বি এল্, ৩২1২ কাসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

বামাচরণ চট্োপাধ্যায়, ৮ মোহনবাগান রে। | 

ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৮৮ বেচু চা্ুর্য্ের স্ীট। 
বাহাদুর সিংহ সিংহী, ২ পটু গীজ চাঁ্চ ্রীট। 
বিক্রমকুমার বনু, ২৯৯ আপার সাকুলার রোড। 

বিজয়ঞুমার মৈত্র, "সান্সাল প্রেসে”র স্বত্বাধিকাবী, ২৫ রায়বাগান সীট । 
পুত বিজয়রুষণ দাস গুপু সাহিত্যশান্ী, ৯৫ পাগ্রিয়াঘাটা স্টাট। 

বিজয়কঞ রায়, ৯ জগমোহন সাহার লেন, চোরবাগান। 

বিজয়চন্ত্রসিংহ, ১৪৭ বারাণসী ঘোষের স্বীট। 

বিজয়লাল দত্ত, ২৩৩ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ-ভবানীপুর। 
বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ১০ শত্তু বাবুর লেন, ইটালি। 
বিধুভৃষণ সেন গুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক সংস্কত কলেজ। 

বিনয়কুমার সরকার এম এ, ২৬ ম্ুৃকিয়! স্রাট। 
বিনায়কনাথ দত্ত, ৭৮1৮ নিমতলাঘাঁট স্ত্রী । 

বিনোদবিহারী গুপ্ত, ৬* নিমতলাঘাট হট । 

বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৪৪ মুক্তারাম বাবুর '্াট। 
বিনোদবিহারী বস্থ বি এ, ৬৫।২ বাগবাজার হট । 
বিপিনচন্ত্র পাল, কাঁলীঘাট। 

বিপিনচন্দ্র মল্লিক এম্ এ, বি এল্. ১৫ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার। 
বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ, ৬* নিমতলাঘাট ট্রাট। 
বিপিনবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ৭১ চক্রবেড়ে রোড, সাউথ ভবানীপুর । 

বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্ এ, এটণি, ১৯ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগনাজার। 
বিপিনবিহারী বন্থ্, ৬৫।২ বাগবাজার স্ীট। 

বিপিনবিহারী সেন এম্ এ, বি এল্, ৮৯ আমহাষ্ট ্রাট। 
বিমলাচরণ লাহ!, ২৪ স্থুকিয়! স্বীট। 

বিরাজমোহন মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ২৯ চাউলপটা লেন, ভবানীপুর। 
বিশবেশ্বর গ্রসন্ন সেনগুপ্ত, ১৭ কুমারটুলি ছ্ীট। 
বিশ্বেশ্বর সান্ন্যাল, ৬ চৌধুরী লেন, শ্তামবাার । 
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শ্রীযুক্ত বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, স্কটিস্ চার্টেদ্ কলেজ, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার । 
চে 

৪২৫ 

3৩. 

বিহারীলাল পাল বি এল্, ১০৯১ গ্রে স্বীট। 

বিহারীলাল রায় কবিরদ্ব, ১১২ কর্ণওয়ালিস্ সীট । 

বিহারীলাল সরকার, ১* রামঠাদ নন্দীর লেন। 

বীরেন্রনাথ ঘোষ, ১০ কালিদাস সিংহের লেন। 
ডাঃ বেণীমাধব চক্রবন্তী বি এ, এল্ এম্ এস্, ২ বৈষ্ণবচরণ শেঠের £সকেও্ড লেন। 

রায় বৈকুষ্ঠনাথ খন্থ বাহাদুর, ১৬৭ মাণিকতল! শীট । 

বৈগ্যনাথ ঘোষ, ১১ রামরুষ দাসের লেন, বাছড়বাগান। 

বৈগ্থনাথ সাহা, এম্ এ, ১ কুমারট্রলি সীট । 

বোধিসন্ব সেন, এম্ এ, বি এল্, ৯১ ছুর্গীচরণ মিত্রের ্রীট। 

মাননীয় শ্রীধুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ২৩৭ লোয়ার সাকুলার রোড। 
শীমুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী, ১৫০ অপার সাকুলার রোড। 

5১ 

৪৩৫ 

৪৪০ 

৪৫ 

রগনাথ চন্দ্র, ২২৪ কর্ণওয়ালিদ্ ট্রাট | 
বজলাপ মুখোপাধ্যার়, এম এ, এটণি, ১১৪।২১ মাণিকতল! গ্ীট। 

ব্রজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমীদার, ৫৩ স্থকিয়। ট্রাট | 
ব্রজেন্্কুমার গাল, এম্ এ, নি এল্, ৩৩1১ নেবুতলা '্ট। 

ব্লেন্্নাথ সেন, ব্যাঙ্কার ও মার্চেন্ট, ২১ বহুবাজার গ্্রীট। 
ব্রলেন্্লাল মিত্র, এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টীর, ৫৭ চৌরঙ্গী রোড। 
ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায়, বি এ, শিক্ষক হিন্দুস্কুল, কলেজ স্কোয়ার ৷ 

রায় বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহার, বি এল্, ডেঃ মাঃ আলিপুর, 

২৭।৩ ওল্ড বৈঠকথানাবাজার রোড । 

ভব্তারণ সরকার, বি এ, হেড্ মাষ্টার, শ্রীরুষ্জ-পাঠশালা, 

ন।২ হরিতকীবাগান লেন। 

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্পী কলেজ, ২৭ শিকদারপাড়! রোড, কাঁলীঘাট। 
ভবানীচরণ ঘোষ, ৬ জরিফ্ম লেন। 

ভবেন্্রচন্ত্র রায়, নড়াইল হাউস, কাশীপুর । 

পগ্ডিত ভবেন্ত্র শান্ী, সংস্কত টোল, ৭ শুঁড়া থার্ড লেন, বেলেঘাটা । 
ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যা ভূষণ, বি এ, বি এস্সি, অধ্যাপক, বেঙ্গল টেকৃনিক্যাল স্কুল, 

৪১ মুরারিপুকুর রোড। 
ভুবনকুষ্ণ মিত্র কবিবর, ১৫।১এ বলরাম ঘোষের স্ট্রীট । 
ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় হাওলাদার, ৪৯ কর্ণওয়ালিদ্ স্ত্রী । 
ভূবনমোহন রায়, ২১ পটুয়াটোল। লেন। 

ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬* পার্বতীচরণ ঘোষের ছ্রাট। 
ভূতনাথ মিত্র, ১৫৯ আহিরীটোলা৷ স্ীট। 
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শ্রীযুক্ত ভৃপেন্ত্কুমার বন্গু, ৪২ বৃন্নাবন বসাকের ্্ীট, আহিরীটোল! | 
ভূপেন্্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, এষ্টিমেটার, ৫০ ল্যান্সডাউন রোড। 

ভূপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৮।৯ চোরবাগান সেকেও লেন। 

ভপেন্্রনাথ মৈত্র, এম এস্ সি, আসিষ্ট্যাণ্ট, জিওললিকাল ভিপার্টমেণ্ট, 

প্রেসিডেন্সি কলেজ। 

০ 

৪8৫৫ 

ডঙ্গেশ্বর শ্রীমানী, বি এ, এটপরি, ২৯ পোভাবাজার গ্ীট । 
ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধায়, মেসাস' এ সি, ব্যানাঙ্গি এগ কোং ৭ 

সোয়ালেো লেন। 

কবিরাজ ভোলানাথ গুগু কবিভূষণ, ৩৭৭ আপার সাকু'লার রোড। 

মণিমোহন মুখোপাধ্যায়, বি এ, ৪৯ নিয়োগীপুকুর লেন, তালতলা । 

মণিমোহন মিত্র, ২৭।১ মুগলকিশোর দাসের জেন। 

মণিমোহন সেন, এম্ এ, অধ্য।পক মেট্রোপলিটান কলেজ, ৃ 

1৬1১ আীগোপাল মল্লিকের লেন। 
মণিলাল গঙ্গোপাধা য়) ৫ দ্বারক।নাথ ঠাকুরে ব লেন। 

মণীন্দ্রকুমার বস্থ কন্ট্রাক্টর, ১২ রামকৃষ্ণ দাসের লেন। 

মণীন্দ্রন'থ ঘোষ, বি এ জমিদার, গরিফ1, ২১ পরগণা, ১০ গোয়াবাগান গ্বীট। 
মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ৩ বনমালী সরকারের স্ত্রী । 

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৩ পগ্মনাথ লেন, ঠ্যামবাজার । 

মণীন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, ৫ হ্থারিসন রোড । 

মতিলাল ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুধ্যের লেন, বাগবাজার | 

৪৭০ », কবিরাজ মথুরানাথ মজ্মদার কাব্যততীর্থ কবিচিন্তামণি, 9১ শীডন রো । 

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি ই, ৫০ রাজা রাজবল্লভ সীট । 

মনোমোহন ঘোষ, 8১ উমেশচন্ত্র দত্তের লেন। 

» মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৮৪৫ গোকুল মিত্রের লেন। 

মনোমোহন বন্থু, এম্ এ, বি এল্, ২৩৯ অপার সাকু'লার রোড। 
৪৭৫ » মনোজমোহন বন্ু, বি এল্, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার। 

মনোরথ রায়, বি এ, ক্কটিম্ চার্চেল কলিজিয়েট স্কুল, ২৩ ঈশ্বর মিল লেন। 

কার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন, ৫৫1৬ গ্রে স্্রট। 
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ৬৮।২ হরিশচন্দ্র মুখাক্ষির রোড, ভবানীপুর । 

» মন্মথনাথ গোস্বামী ভক্তিবিনোদ, ১১৫১ লোয়ার সাকলার রোড। 
৪৮* » মন্মথনাথ ঘোষ, এম্ এ, ৯০ শ্ঠামবাজার স্রাট। 

» মন্সথনাথ চক্রবর্তী, ইত্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ৯২ বহুবাজার গ্্রী। 

». মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ৪৪ মীর্জাপুর গ্বীট। 
এ মন্মথনাথ রায়, ৯১1৪ ছুর্গাচরণ মিত্রের ছ্রীট | 

৪:৩০ 
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শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, ২১।১ হপ্রিতকীবাগান লেন 

মন্মথনাথ রুদ্র, এম্ এ, ২৮ রামকান্ত বসুর ফ্টাট, বাগবাজার। 

মন্মথমোহন বন্থ, এম্ এ, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার । 

মহীমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, এটপি, ৩৩ ম্যাকৃলাউড স্টাট। 

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্্যোপাধ্যার়, বি এ, এম্ আর সি এস্, (লগুন) ১ বীডন ষ্টরা 

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, যোড়াসাকো। 

মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৫ আনন্দ চাটুধ্যের লেন, বাগবাজার | 

মহেন্দ্রলাল মিত্র, ৫৭ চৌরঙ্গী রোড। 

মুকুন্দপাল লায়েক, এম্ এল, লায়েক বানার্জি কোং, ৫ কষ্দদাস পাপের লেন। 

মুণালকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাট্রধ্যের লেন, বাগবাজার। 

মোহনবিহারী আট্য, ১০ বাঞ্চারাম অক্ররের লেন। 

মোহিনীমোহন চক্রবন্তী, এম এ, পি এল, ৮২ সীতারাম ঘোষের স্াট। 

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, এটি, ২১ ম্যাকৃলাউড সীট । 

যক্তেশ্বর ঘোব, এম এ, অধ্যাপক প্রেসিডেশ্সি কলেজ । 

রার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শরীক, এম্ এ, বি এল্, জমিদার, কুঠীথাটা, বরাহনগর | 
যতীন্দ্রনাথ বস্থ, এম্ এ, এটণি, ১৪ বলরাম £ঘাবের ষ্রাট। 

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, এম বি, ৭১ বীডন ষ্াট। 

যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, ৫৮ হরিথে|বের স্টাট | 

যতীন্দ্রনাথ রায়, 'এম্ এ, ১৫৯ বহুবাজার ষ্রাট। 

বতীন্ত্রনাথ লাহিড়ী, এম্ এ, এম্ এল্» ৪২ হরিশচন্দ্র মুখাচ্ছির রোড। 
যতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি এ, ৫ ঠ্যামাচরণ দের ্টাট। 

যততীন্্রমোহন বায়, ১৬ সাগর ধরের লেন। 

যতীশচন্দ্র সমাজপতি, ২1১ রামধন মিজ্রের লেন, ম্যামপুকুর। 

যছনাথ কাঞ্জিলাল, এম্ এ, এম এল্. ৩২ হুজুরীমলস্ লেন। 

যাদবগোবিন্দ রায়, ৬১ বলরাম মভুমদার ফ্রাট, হাটখোলা। 

াদবচন্দ্র মিত্র, ১২২২ অপার সাকু'লার রোড। 

যামিশীকুমীর মিত্র, ৭ মদন ঘোষের লেন, সিমল| | 
যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা মুক ও বধির-বিদ্যাপয়, 

২৯৩ অপার সাকুলার রোড । 

কবিরাজ শ্রীধুক্ত যামিনীভূষণ রায়, এম্ এ, এম্ বি, ২৯ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সীট । 
শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র এম্ এ, ১২ দ্র্গীচরণ পিতুড়ী লেন। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিরদ্ব, ৫১ সুকিয়া সীট । 
৫১৫ শ্রীযুক্ত যুগলকৃষ্ণ বন্দু, ১২1১ নীলমণি মিত্র স্াট । 

» যৌগীন্দ্রনাথ বন্থ বি এ, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ্রীট। 



7২ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

যুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সিটিবুক সোসাইটি, ৬৪ কলেজ স্াট। 

» যোগেন্রচন্ত্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, এটি, ১৭১1১ মাঁণিকতলা! ষ্টাট। 

, যোগেন্ত্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ, ( অক্মান ) ৩৮২ লোয়ার সাকু'লার রোড। 
৫২৯ » যোগেন্ত্নাথ মিত্র এম এ (ক) ১৯৪১ কর্ণওয়ালিস স্্রাট। 

« যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, (খ) ৭১1৭২ গ্রে স্্রীট। 

» যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, ১৭ গ্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা। 

» কবিরাজ যোগেন্্রনাথ সেন বৈগ্রদ্ব বিদ্যাভৃষণ এম্ এ, 

৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ্রীট। 

» যোগেন্দ্রনারায়ণ মভুমদীর, এম্ এ, বি এল্, ১১ সীতারাম ঘোষের গ্রীট। 
৫২৫ যোগেন্ত্রলাল সিংহ, ১৬ বাছৃড়বাগান সেকেওড লেন। 

যোগেশচন্ত্র বনু, বি এল্, ৯১ গোবিন্দ সরকারের লেন, বছবাজার। 

যোগেশচন্ত্র মিত্র, ৫৪1১ চুণাপুকুর লেন। 

যোগেশচন্ত্র রায়, বি এল, ৩০1৩ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের স্ট্রীট, ভবানীপুর । 

যোগেশচন্দ্র সিংহ, বি এল্, ১ করিস চার্চ লেন। 

৫৩* যোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৬।৭ ক্লাইন ফ্ট। 

রজনীকান্ত শর্মা মজুমদার, বি এ, ২৬ চক্রবেড়ে রোড, ভবানীপুর । 
রজনীনাথ সমান্ধীর, ১৬৭৩ কর্ণওয়ালিস্ ্ীট। 

রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি এ, এটনি, ১৭০২ লোয়ার সাকু'লার রোড। 
রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১১ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট । 

৫৩৫ রবীন্দ্রনাথ বন্ধু, ট্রান্পলেটার হাইকোর্ট, ৫৩ তালপুকৃর রোড। 

রবীন্দ্রনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার, ৭৬ পন্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 

রবীন্দ্রনাথ সেন, ৬ বেচু চাটুধ্ের স্টাট। 

রমাকাস্ত ভট্টাচার্য এম্ এ, বি এল্, ৬৫1১ পদ্সপুকুর রোড । 
রমাপ্রসাদ মিত্র, ম্যানেজার ৮ঈশানচন্ত্র মিত্রের ছে, ১৫৯।১ বনুবাজীর ্রাট। 

৫৪০  রমেশচন্ত্র আচার্যা চৌধুরী, ১ নন্দলাল পস্থুর লেন, বাগবাজ।র। 
« রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম্ এ, হিন্দস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজ স্কোয়ার, 

৮৩১ বারাণসী ঘোষের স্ত্রী । 
» রাইচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৫ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। 

» ডাঃ রাইমোহন বন্দোপাধ্যায়, ৭১।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। 
» রাখালচন্্র দত্ত, ১১৩ অপার চিংপুর রোড । 

৫৪৫ ০ রাখালচন্ত্র পালিত, এম্ এ, অধ্যাপক ন্তাসন্তাল কলেজ, ১১1৫ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, 

| বাছড়বাগান। 

» রাধালদাস বন্যোপাধ্যায়, এম্ এ, এম, আর্, এ, এস্, ৪৫18 সিমলা ছ্টীট। 

» রাখালদাস মজুমদীর, ৭৩ গড়পার রোড। | 
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শ্রীযুক্ত রাগকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ১১ সীতারাম ঘোব স্ীট। 
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৫৭৫ 

রাজচন্দ চন্দ্র এম এ, এটি, ২৩ ওয়েলিংটন ট্রাট। 

রাজশেধর বন, ম্যানেজার বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফান্মাসিউটিকাল ওয়ার্ক স্, 

৯২ আপার সাকুলার রোড। 

রাজেন্্নাথ মিন মুস্তী, ১৭1১ ভ্ুগাচপণ মিরের ইীট। 

সার রাজেন্রনাথ খুখোপাধ্যায় কে সি আই উ, ৭ হারিংটন ট্রাট। 

কনিরাজ রাদেশ্বনাপারন সেন, ৯০ বারাণসা ঘোষের ই্রীট। 

রাজেন্দলাল গঙ্গোপাধা।র, ১৫ শিবনারারণ দাসের লেন। 

বাছেন্্লাল মুখোপাধ্যান্ন, এম্ এ, লি এপ্* ১০ বরঙ্লাল মিত্রের গেন। 

রাবাকাস্থ বার, ১৭ রাছাব।গান জঃসন বোড। 

বাধাবুমুদ মখোপাধায এম্ এ. ৯৬ সুকিয়া ই্রাট। 

ডাক্তাব পাপাগোবিন্দ কব এল আর সি পি, ১০৭ ঞা[মবাগার ই্াট। 

রাধারমণ বিগ্চাভনণ) ৪৫ গ্ানপকুর ট্রাট। 

বাধেশচন্দ দেনগুপ্নু, ০১।- (ন্ট জেম্ন লেন । 

রামরুন্ চঠ়োপাপ্যায়, লাউলেন বোধ এএ কো, ১১৩ মনোহর দাসের চক, 

বড়বাজার । 

রামগতি সরকার 'এম 'এ, বি এল, ১০ কেদার বসুর লেন, ভবানীপুর । 

রামচন্দ মন্্মদ1ার এম এ. বি 'এন্. এনাম গুকিয়। ই্রাট। 
রামচরণ নিত্র 'এন্ এ. বি 'এল্, ৯৩ বেচ চাটুসোর ই্াট, ঝামাপুকুর | 
বাপ ধন্দ্যোপা্যার, “মণিলাল কোম্পানী”র স্বত্বাধিকারী, ৪* গরাণহাটা ই্রাট। 
রানরাপাল ঘোধ, “ইপ্রিগ্রা প্রেসেশণ স্বধাধিকারী। ২৪ মিডিণ্ রোড, ইটাণি। 

রামহরি ভড় পি এল্, ১৩ বমমোহন সাহার লেন, শু ডিপাড়া। 

রামেন্দ্ন্দর বেদী এম্ 'এ, ১৯ পাশীবাগান লেন। 
রুছ্রমল গোয়েন্কা, ৫৭ খড় তলা স্টাট, বড়নাজার। 

রেধতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যার, ৩৫1৬৩ পদ্মপুকুর রোড, ভবানাপুকর । 

রেবতীনাথ চট্রোপাধ্যার, ৩ বল্দেপাড়া রোড। 

রেবভীমোহন সেন, শিক্ষক, মুক ও বধিপ-শিগ্ঘ/লয়, ২৯৩ অপার সাকু লার রোড। 

লছমাচাদ্দ আগর ওয়ালা, ৪ মদনমোহন চটোপাধ্যায়ের লেন। 
ললিতকুমার চক্রবর্তী, ম্যানেগার ও প্রেপ্রাইটার “বাসন্তী প্রেস” 

৭৭ পটলডা্গ। ট্রাট। 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যাক্স বিগ্ভারত্র এম্ এ, ৭ অখিল মিক্ত্রার লেন। 
ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, প্দীনধাম”, ৩০1৩ মদন মিত্রের লেন। 
ললিতমোহন ঘোষ, ১, উণ্টাডিঙ্গী রোড। 

ললিতমোহন দে, ২৫8১ মোহনবাগান রে! । 
১০ 
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্বীমুক্ত ললিতমোহন মরিক, ২ লালবাজার স্রাট। 
৫৮০ , রাগ্ন ললিতমোহন সিংহ রায় বাহার, ৪ ক্রীক রো। 

লালমোহন রায়, ৮ কষ্টধর দত্তের লেন। 

» লোকনাথ চক্রবর্ী বি এ. ৪২1১০ ডাক্তার লেন, তালতলা । 

» ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, ৬ পাথরিয়াধাট। ফ্রাট। 

শচীপ্রসন্ন মুখোপাধায়, ১১৪।১। মাণিকতলা ট্রাট। 

৫৮৫ ১ শচীন্দ্র প্রসাদ বন্থ, ৩৫ সীতারাম ঘোষের ছাট। 

শরচ্চন্্র ঘোষ মৌলিক, ২১ মীবজাকর্ল লেন। 

শরচ্চন্ঘ ঘোষাল সরস্বতী, কান্য হীর্ঘ- বি্ঠাভৃষণ, এম 'এ, বি এল্, ১৫ নিমতলা ঘাট ছ্রীট। 
শরচ্চন্দ্র দন্ত নি এ. এটণি, ৬৮।৩ মক্তারাম বার ই্রাট। 

» রায় বাহাদুর ডাক্তার শরচ্ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'এম এ. ডি এল্, ১৯ ষঠাতল! রোড, 

নারিকেলডাঙ্গা ৷ 
৫৯০ ১, শরচ্চন্দ্র বন্ড ১০০১ সেছুঘাবাঁজার ট্রাট । 

শরচ্চন্্র মলিক, ৪৩ শ্রীগেপাণ মরিকের লেন। 

ডাঃ শরচ্চন্্র মি 'এল্ এম্ এন্, ২ নীলমাণ মিত্রের ষ্টাট। 

» শরচ্চন্দ্র রাঁয় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ১* বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 
» ডাক্তার শরচ্চন্্র সেনগুপ্ত এল্ এম্ এম্, ৬০ সুস্কারাম বাবুর স্ট্রীট । 

৫৯৫ » শরংকুমার দন্ত গুপু এম এ, আসিষ্টাণ্ট একাউন্টান্ট জোরেল, বেঙ্গল, 

ও রামরতন বন্থুর লেন। 

শরতবুমার টক্রণন্তী এগ্ এ, বি এন্, প্যাপিষ্টার, ২৭ দিহি হ্ীরামপূর রোড, ইটালি। 
এরতকুমার লাহিড়ী, ৫৬ কলেজ স্রীট। 

» শরত্লাল বিশ্বাস বি এ 9 উফ ল্নে। 

» শশধর রায়, কে), ৰি এস্, ৪০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 

৬০০ »১ শ্শধর রায় (খ) এম্ এ. বি এন, ৪৫ চকবেড়িরা রোড, কালীধাট। 

». শশাঙ্কজীবন রায় এম্ এ, বি এল্, ৩৭ চন্দ্রনাথ চাটু্যের লেন, ভবানীপূর। 
»« শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১০৩।২ কণওয়ালিস্ ছ্রাট। 

» ডাঃ শশিভূষণ মিত্র, এম্ বি. বি এস্সি, 'লগুন), ৩৬ ওয়েলিংটন গ্রাট। 

»« শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায় বিএ, “বন্থমতী”*-সম্পাদক. ৮১ রামধন মিত্রের লেন, হ্যামপুকুর। 

৬০৫ » শশিভৃষণ সরকার এম্ এ, ৭৩ রাধানাথ মন্ত্িকের লেন। 
এ শশিভৃষণ সেন, ২৫ ব্রজনাথ দত্তের লেন। 

* শশিশেখর বন্দোপাধ্যায় বি এ. এটি, ৮ জেলেটোল! লেন, কাসারীপাড়া। 

* শ্রিবচন্্র দেব বি এল্, ৭৮ মনসাতল! লেন, খিদিরপুর | 
« শিবনাথ বনু, ৭৯।২ মুক্তারাম বাবুর স্ীট। 
» ডাঃ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ বি, ২৬ পটলডান। স্টাট। ৬১৩ 



সাহিত্য-পরিষৎ*পঞ্রিক। ৭৫ 

প্ডিত শ্রীবুক্ত শিবনাথ শাস্বী এম এ, ২১০১ কর্ণওয়ালিস ষ্টাট। 

শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সাহ! এম্ এ, ৭ নিমগেস্বাদীর লেন। 
» শিবাপ্রসন্ন ভট্রাচার্মা, বি এল্, « পামকান্ত নিদ্দীর লেন। 

৮ শিশিরকুমার মৈত এম্ এ. ৬৪ পধম্মতলা ইট । 

» কবিরাজ শাতলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, ৫৭ স্ুকিয়া ষ্টাট। 

» শৈলজানাথ রায় চৌধুরী. সাতক্ষীরা হাউস, কাণাপুর। 

»  টৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২৭ মধুরারের লেন। 

» শৈলেন্দ্রনাথ বস্থু, ১৪ বলরাম ধোষের ইট । 

মহারাজকুমার শীঘুক্ত শৈলেন্দরুন দেপ পাহাদর, নি এ, এটণি, ২৫ শ্তামপুকুর স্াট। 

৬২ শীধুক্ত শৈলেশচন্্র নঙ্টুমদীর, “বঙ্গদশন”-সম্পাদক, ২০ কর্ণওয়ালিস্ ই্াট। 

ডাক্তার ঠমলরুধ বসাক এস বি, ৪১ রতন সবকারের গাঙেন লেন। 

» শ্যামলাল পন, ৮২ গ্তানবাজার হাট । 

ঞমাচরণ গঙ্গোপাপায় পি এ, ১১৬ কণ্ণওয়ালিস্ ঈট। 

ঠামাচ্রণ পাল, ১৫ ছিদাঘ মুদির লন, দাগ্িপাড়া। 

১১৫ 

৩২৫ শামাচরণ সরকার, ১১২১ ম।ণিক হল! ই্রাট। 

কবিরাজ শ্ঠামাদাস বাঁচপতি-সাক্বভৌম-শিরোনণি-স্বর ্তী-কবিড়ৃষণ, ৪০ গ্রে ট্রাট। 

কবিরাগ ঠ্যামাপ্রসগ্ন সেন শাঙ্গী কবির 5, ৩১ শোভাবাজার শ্রী । 

রায় সাহেব শ্রীরুষ্ণ মহামাত্র, ডেঃ সুপারিন্টেঞ্চেণ্ট, অব. পুলিশ, 

১০1১ সেন্ট জেম্স্ স্বোয়ার। 

শ্রীগোপাল ভট্রাচাষ্য এম এ, বি এল, ৫২ ব্যাপারীটোলা লেন, বহুণাগার। 

৬৩০ ৮ খায় শ্রীনাথ পাল বাহাছুর, ৫৩ মীর্জাপুর স্াট। 

» শ্রীশচন্্র চৌধুরা এম্ এ, বি 'এল্, ৫২ নহ্শচন্্র চৌধুর্নার লেন, ভপানীপুর । 
ডাক্তার শ্রীণচন্দ্র বন্থ এল্ এম্ এন ২৫ পার্ধাভাচরণ ঘোবের লেন। 

» যোড়শীচরণ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে ই্াট। 

সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল, ৭৬ মসজিদবাড়ী হ্ীট। 

৩৩৫ সজনীকান্ত সিংহ বি এল্, ৭০ এ মুক্ররান বাবুর ট্রাট। ৪ 

» সতীন্ত্রমোহন রায়, ৩১৫ গৌরীবেড়ে লেন। 

» সতীন্দ্রসেবক নন্দী, ১৭ সিকদারবাগান স্বাট। 
» সতীশচন্ত্র ঘোষ বি এল্, (ক) ২৫ চন্দ্রনাথ চাটুর্যের স্াট, ভবানীপুর । 

» সতীশচন্দ্র ঘোঁষ বি এল্, খে। ৭৯ লিন্টন্ ্টাট। 

৬৪০ *« সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ, ৯৭ মাণিকতল| মেন রোড। 

» সতীশচন্ত্র পালচৌধুরী বি এ, এটর্ণি, ১৯৩ গ্রে স্্াট। 
» সতীশচন্ত্র বরাট এচ্ এল্ এম্ এস্, ১০২ মসিদবাড়ী ই্রীট। « 
» সতীশচন্দ্র বন্থু, ২৬1১ নিউ রোড, কালীঘাট। 



৭ সাহিত্য-পারষৎ-পঞ্জিকা। 

নহানহোপ।ধা।র় ডাঃ শ্রীধক্ত সভীশচপ্র বিগ্কাতবণ এম্ এ, পি এইচ ডি, 

২১১ কানাইলাল ধরের লেন। 

৬৪৫ শ্রীঘুক্ত সঠাশচন্ মিত্র, ১১০।১ মস্ছিদনাড়ী স্বাট। 
ওঠ 

৩৫০ % 

৬৫৫ 

নতাশঢন্দ সুগোপাদ্যার এম্ এ, অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ, 

্ কেমিকাল প্যাবরেটারী। 

সভীশচন্দ্র রায়, ১১ চৌরঙ্গী লেন। 

সতীশচণ্দ সরকার, ৬ পঞ্চানন পোনের লেন। 

সতীশচন্দ্র পিংহ, ৩১৬ মহেন্দ্র গোপ্ধানার লেন । 

সহাচরণ বন্ত এম্ এ, অধ্যাপক, মি, এম্ এস কলেজ, 
১৯ দওরানের গণি, সোনাগাছি। 

সত্যভূধণ বন্দোপাধ্যায়, ৩০ হরি খোবের ই্ট। 

সতোন্দনাগ ঠাঝুর, ১৯ স্টোব রোড, বালীগঞ্জ। 

সতোন্ধনাপ দত্ত, ১৬ নস্জিদলাড়ী ট্রাট | 

সতোন্দনাথ সুখোপাধ্যায়, ১১ €নকরাপাড়। লেন পভপাজার । 

সরলবুমার পস্থ, ৫৫ ঢণাপুবুর লেন। 

সনরেন্ধনাথ ঠাকর, ৬ দ্বাধকানাথ ঠাকুরের লেন। 

সরোজপণন। নিয়োগ, ৩? হারিনন বোড | 

সলিলেন্রমোহন ঘোধাঁল, ১৯০ কর্ণ ৪য়ালিস ইট । 

সাঙ্গীগোপাল নড়াল, ১১ সিক্দারপাড়া ই্রাট, বড়বাঞার। 
সাতকড়ি অধিকাঁী 'এম্ এ. অধ্যাপক রিপণ কলেজ, হআারিসন রোড। 
সাতকডি চট্েপাধ্যায় সিদ্ধান্ততষণ, ১৫ আহিরাটোলা ষ্টাট। 
সারদাচরণ ঘি এম এ, লি এল্, ৮৫ গ্রে ট্রট। 

সারদাপ্রসাদ সেন, ৪৯ কঝাসারাপাড়া রোড, ভবানীপুর | 
সিদেশ্বর দ।স ঘোষ, ৩ রণুনাথ চাট্ষ্যের ই্াট। 

৬৬৫ পঞ্ডিত শ্রী যুক্ত সীতানাগ বাবার, অধাঁপক রিপণ কলেজ, ২৩ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 

যুক্ত সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এপ্, ও গোবিন্দ ঘোবাণের লেন, ভবানীপুর । 
$$ 

৬৭০ 

সধীন্দ্রনাণ ঠাকুর নি এল, * গারকানাণ ঠাকুরের লেন। 

হ্থনলচন্্র মিত্র, ৬৩৬৭ কলেজ ট্রট। 

সববোধকৃষ্ণ বিশ্বাস এম্ এ, বি এলসি, 5 ডফ লেন। 

সুবোধচন্্র মহলানবিশ বি এমসি, এফ. আর্ এস্ ই, ২১০ কর্ণওয়ালিস ই্রাট। 
স্থবোধচন্র রায় বি এ, কে) ৫ স্থুকিয়া ইট । 

স্থবোধচন্ত্র রায়, বি এ, (থ) * নারিকেলডাশগী মেন ধোড। 

স্থরেন্্রকষ্ দর্ত বি এল্, ৭ রাজা গুরুদাসের সীট, রামবাগান। 

শ্থরেজ্চজ্র সেন, ১৪১ মেছুয়াবাজার ট্রাট। 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জি কা ৭ধ 

১৭৫ শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রদ্্র বন্থ, ১৬১ জগন্নাথ দত্তের লেন। 

» স্থুরেন্ত্রনাথ অধিক|রা, ৩৩ বস্থপাঁড়া লেন, বাগবাজার । 

৮ সুরেন্্রনাথ কুমার, ৩২।৯ স।পেণ্টাইন্ লেন। 

» স্ুরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জমিনার এবং মার্চেন্ট, ১১২ হারিসন রোড। 

*. স্থুরেন্্রনাথ গুহ, প্যারাগন প্রেন, ২০৩।১।১ কর্ণওয়াপিস গ্বীট। | 

৬৮০ » স্ুরেক্রনাথ ঠাবুধ বি এ, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ । 

» হ্বরেজনাথ দেবি এ, ৩৮১ নীণমণি মিত্রের হট | 

» শ্রেনধনাথ দাস %প, ৭০1১ মুন্তশরাম বাবুর ক্রাট। 

মাননীয় শ্রীবুক্ত সুরেন্্নাগ বন্দোপাধার, (ক) “বেঙ্গলী”-সম্পাদক 
রিপণ কলেজ, ২৪ হারিসন রোড। 

শ্রীযুক্ত স্তরেন্দ্নাথ বন্দোপাধ্যায়, থে) এম্ এ. ১৪ খুন্পীবাজার রোড, বেপিয়াধাটা। 

» স্রেন্দনাথ ভতটাচানা, ৭* ৬রিঘোষের ছীট | 

» স্ুরেন্্নাথ মঙ্মধার পি 'এল্, ১ আনাথনাথ দেবের পেন। 

ডাক্তার স্থরেন্দনাথ খধোপাধ্যায় কে) এল্, এম্, এস, 

১৫ গ্রাণকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টাল!। 

৬৮৫ 

রা 

» স্ুরেন্্রনাগ মখোপাপ্যায়, খে) যুখাপ্সি এড মুখা্দি কোধ ৯৬ লোয়ার চিৎপুর রোড। 

» স্ুরেন্্রনাগ সান্ধ্যকী কাব্যভূধণ, দক্ষিণসিতি, জ্ঞানদ।প্লিনী চতুষ্পাঠী, কাশপুর | 

» সুরেন্দ্রনাথ সেন কবান্দ, ৩৩২ নেবৃতলা লেন, বহুবাজাঞ্ । 

স্বরেন্্রনারারণ থোৰ বি এ, সব ডেপুটি কলের, ১২ বামনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেন। 

». সুরেন্দনারার়ণ রা, "সুরেন্দ্র ঝুটীর”, ঘুখুডাঙ্গাঃ দমদম । 

স্বরেজ্রমাধব মলিক এম্ এ বি এল্, ৪২ বলরাম বন্থুর ১ম লেন, ভবানীপুর । 

সুরেন্দরমোহন সেনগুপ্র এম এ, 'অধ্য(পক রিপণ কলেজ । 

৬৯৫ স্ুরেশকুষঃ বন্থ, “বিজয়সেবক-নিবাস,” ৬১৩ লিনটন স্টাট | 

সুরেশচন্দ্র কু$ বি 'এ, ১৬১ যছুনাথ মিত্রের লেন, শ্তানবাজার । 

নূরেশচন্ত্র চন্দ, পঞ্চবটী কানন, মাণিকতলা। 

» সুরেশচন্দ্র গুপ্ত, ৫৭ সাপেন্টাইন লেন। 

» ডাক্তার স্থরেশচন্ধ দত্ত এল্ এম্ এস, ৯২ বহুবাজার ট্রাট। 
৭০০ স্থরেশচন্দ্র নন্দী, 'আনন্দ-নিকেতন", ২২ ছুতারপাড়া লেন। 

» স্থুরেশচন্দ্র পালিত ণি এল্, ৭৯ মাণিকতলা স্ট | 

» স্ুরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
*  স্থুরেশচন্ত্র বন্থু, ৩৬ চন্দ্রনাথ চাটুর্্ের স্টাট, ভবানীপুর | 
» ডাক্তার সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম্ বি, ৬৩১ নিমতলাঘাট ট্রীট। 

৭০৫ » স্ুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এটর্ণি, ২ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার। 
» স্ুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্ামপুকুর । 

২৯৩ 



৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

শ্ীযৃক্ত স্থরেশচন্ত্র সরকার (ক). ১১ পদ্মপুকুর রোড, কালীগঞ্জ । 

সুরেশচন্্র সরকার খে), ২৫ হোগলকুড়িয়া গলি । 

স্ুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ৫৫ কলুটোলা! স্টাট। 
৭১০ »* ডাঃ স্ুরেশচন্্র সর্বাধিকারী বি এ, এম্ ডি, ৭৯১ আমহাষ্ট' ্ীট। 

» স্থরেশচন্্র দন্ত বি এসসি, ২১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। 

» স্ুুশালচন্দ্র নিয়োগা এম্ এ, বিটি, ২৭ শিবনারায়ণ দাস লেন। 

» কুর্ধ্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ২৯১ বনমালী সরকারের ছ্রাট |: 
» সেবানন্দ ভারতী, ৩৮ পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইটালি । 

৭১৫ » সৈয়দ আলী আখতার, ২৯ ঘুঞ্জাপুর স্াট | 
» সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় নি এল্, ১৫ ইরিশ চাটুর্য্ের ষ্টাট, ভবানীপুর । 
» হরগোবিন্দ লঙ্কর চৌধুরী, ৬৯ কর্ণওয়ালিস্ ট্াট। 
» হরপ্র্াদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, নি এল্, ১৯ দুর্গীচরণ পিতুড়ীর লেন। 
» হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শান্ী, এম্ এ, বি এন্, ২১১ রাজা রাজেন্দ্র নল্লিকের লেন। 

৭২৬ » হরিচরণ বন্ত, ৭১ পাথুরিয়াঘাট। ঈট। 

» হুরিচরণ মুখোপাধ্যায়, ২১ অভর ঠালদারের লেন. বহুবাজার। 

» হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, ৬৪ স্ুকিয়৷ ষ্টাট, চালতাবাগান। 

» ডাক্তার হারধন দন্ত এল্ এম্ এস্, এম্ সি, পি এম, ৩৭ বেণেটোলা লেন, 
ণ পটলডাঙ্গা । 

» হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, » হেরম্বচন্ত্র দাসের লেন। 
৭২৫ ৮» ভাক্তার হরিনাথ ঘোষ, রায় বাঁহাদ্বর, এম্ ডি, ৯১ মাণিকতলা দ্রীট। 

» কবিরাজ হরিনাথ বিগ্াবন্র. ১৭৮ কর্ণওয়ালিস ্রাট। 
১ হরিপদ মিএ জমিদার, ১৫ গুলু ওস্তাগরের লেন। 
৮». হরিপদ মুখোপাধ্যায় বি এস্ সি, ১১৪।১।২ মাণিকতলা ইট । 
৮» হরিপদ মৈত্র বি এ, ২৯১১ মদন মিত্রের লেন। 

৭৩০ ৮ হরিভৃষণ দত্ত এম্ এ, ২৩ ঘোষের লেন। 
৮ হরিশ্চন্দ নিয়োগী, “বিনোদকুঞ্জ”, ৫৩ উন্টাডিঙ্গী মেন রোড। 
» হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, গভঃ টেলিগ্রাফ আফিস, চেক ডিপার্টমেণ্ট, লালদীঘি। 
» হরিহর বন্দোপাধ্যায় বিগ্ভাভূষণ এম্ এ, ২২ পিয়ারী দাসের লেন, রামবাগান। 
*. ইরেন্দ্রকঞ্ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ২ মুলেন ট্রাট, ভবানীপুর । 
*  হ্রেন্দ্রুষ্ণ শীল, ৮৩ অপার চিৎপুর রোড । 
* রায় হরেব্্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, কুঠীঘাটা, বরাহনগর | 
» হরেন্দ্রনাথ বল্লভ, ২৬ গ্যালিফ- ই্রীট, শ্তামবাজার। 
» হরেজ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্, ১ হরিতকীবাগান লেন। 

* হরেজ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ, ৰি এল্, ৯৯ কীসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

৭৩৫ 
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৭৪০ শ্রীযুক্ত হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ১৯ যঠাতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গ 11 
হিমাংশুমোহন মিত্র বি এস্ পি. ১১ রতনবাবুর রোড, কানীপুর । 

হীরালাল চক্রবর্তী বি এল, ৯ নারিকেলবাগান লেন। 
হীরেন্্নাথ দন্ত বেদান্তরত্র এম্ এ, বি এল, এটি ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ স্টাট। 

হেনচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এক জি এস্, ৭১০ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। 

হেমচন্দর নাগ বি এ, *৮।৭ ছকু খানসামার লেন, (“ভেরন্ড” অফিস, ঢাকা)। 

হেমচন্দ্র মিত্র, (ক), ১৯ গ্ঠাষপুকুর কীট । 

হেমচন্দ্র দিত (থ' বি এল১২৮।২ ঝামাপুকুর লেন। 

হেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, ৪৭ বেছু চাটষ্যের ইট । 

কবিরাজ হেমচগ্্র সেন কবিরত্র, ৫ কুনারট্রলী ষ্টাট। 

হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেশ্নি কলেজ, 

৯১ রাধানাথ মল্লিকের লেন। 

হেমদাকান্ত চৌধুরা এম্ এ, ১৪ রামমোহন দত্তের রোড, ভবানীপুর । 
হেমন্তকুমার কর, ১৬ বাবুরাম শালের লেন, বহুবাজার | 

ডাঃ হেমেন্্নাথ বকৃসা এণ্ এম্ এস্, ৩৭ হারিসন রোড। 

হেমেন্্বনাথ মুগোপাধ্যার, ৩ গোপামোহন দন্তের লেন, বাগবাগার | 

হেদেন্দ্রণাথ বার, ২5 বাণা শঙ্কবীর লেন, কালীঘাট | 

হেমেন্বনাথ রায় চৌধুগা, গশীদার, সাশুগ্ীর! হাস, কাশীপুর । 

ডেমেন্ধনাথ সিংহ খি এ, ৩ রাগ্জার লেন। 

হেমেননাণ সেন বি এপ, ৭৬ মস্িদবাড়ী স্বাট। 

হেমেন্্ প্রসার ঘোষ বি এ, “দি ক্লোজ”, ১৭২ ঠ্ানবাজার হ্রীট। 

[খ| মফনদল। 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য তু ৰনিধি, অধ্যাপক, হরিপুর চতুষ্পাসী, পোঃ সোনাখালী, 
মেদিনীপুর । 

মক্ষয়বুগার রায়, মেসার্স সেন এণ্ড কোং, দিল্লী । 

ডাঃ অক্ষয়কুমার সরকার এল্ এম্ এম, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 

অক্ষয়কুমার সেন বি এ, স্ুপারিণ্টেণ্ডেন্ট রামগোপালপুর এষ্টেট, জামালপুর, 
ময়মনমিংহ | 

অথিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, এম্ আর্ এ এদ্, ডেপুটা কালেক্টর, কুমিল্লা। 

অচ্যুতানন্দ পাঠক বিএ, সাব. ডেপুটী কালেক্টর, কামারগাঁ, হুমালিগড়, শিবসাগর। 

অজরচন্্র সরকার বিগ্ভাবিনোদ, এইচ. এ এস্, আসিষ্টাণ্ট স্ুপারিপ্টেণ্ডেণ্ট, 

| | সেরিকালচার ডিপাটমেণ্ট। 

অতীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, একদ্িকিউটিব ইপ্জিনিয়ার্স অগিস, দার্গিলিং। 
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শ্রীযুক্ত অতুলকষ্ণ সিংহ বি এল্, ১ রামকৃষ্ণপুর, ফাষ্ট বাই-লেন, শিবপুর, হাওড়া। 
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অভ্ুলগোপাল রায় এম এ সব-ডেপুটা কালেক্টর, সাত্তক্ষীরা" খুলনা। 
অতুলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, রাভেন্সা কলেজ, কটক। 

অতুলচন্ত্র গুপ্ত বি এ, ক) চি সেক্রেটারীর আফিপ, বন্মা-সেক্রেটে রিয়েট, রেস্ুন। 

অতুলচন্ত্র গুপু এম্ এ, বি এল্, (খ) উক্ধীল, রঙ্গপূর । 

অস্ভুল্চন্ত্র ঘটক নি এ, আসিষ্টাণ্ট স্থপারিন্টেণ্ডণ্ট, ইগ্য়ান প্রেস: এলাহাবাদ। 

অতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, ভেডপুটা ম্যা গিষ্টেট্, নোয়াখালী । 

'অতুলচন্্র সেন এম্ এ, অধাক্ষ, এছ্ওয়াঁগ কলেজ, পাবনা । 

অভুলানন্দ দাস, ডিকগড়, আসাম। 

মঠণচন্দ মুখোপাধ্যায়, সেরেটা রিট, বাঁচী পো, দ্যািলি কোয়ার্টার নংবি 
০ 

ডরাপগ্ডা, রীচী। 

অতুল্যধন বন্যোপাধ্যায়, পানিহাটী, ২৪ পরগণা। 

অদৈতচরণ বন্গু, বি এল, টকীল, লাহিবিখা। সর।হ, দারব্ঙ্গ 
অধরচন্্র মির বি এ, ২য় শিক্ষক, ডিষ্টিউ গুল, রা়নেরিলী, উঠ পঃ। 

পিত অনস্তকুমার বড়া, পালিশিক্ষক, বাঙ্গামাটা গভঃ হাইগ্চুল, চট্টগ্রাম । 

অনিলচন্দ্র দত্ত, নৃতনবাঁটা, নিবান্ধাই, পোঃ দত্তপুব্র, ২১ পরগণা। । 

পর্ডত অন্ুকূলচন্্ গুপু শাস্বী, কাব্যতীর্গ, সনসন্ রোড, ঢাকা । 
অগ্ুকুলচন্দ বনু, বন্ম।-মেঞ্রেটেরিয়েট, রেঙ্গন। 

অন্দাকুমার “মন পি এল. সব্জজ ময়মনসিংহ | 

অনদাচরণ দাস গুপ্ত, হেড ক্লাক, জগ আদ।লত, গঙগপুর | 

ঝুমার অনদাপ্রসন্ লাহিড়া, কাশমপ্র, রাগসাঠী। 

অশ্নদ[ প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় পি এল., উকীল ও জমিদার, বন্ধমান। 

অন্দীপ্রসাদ সেন জমিদার, রাধাণগভ, রঙ্গপুর। 

অপূর্চন্্র দন্ত এম্ এ, অধ্যক্ষ, এন গি, কলেজ, ই।হট। 
অবিনাশচন্দ্র চৌধুখী বি এ, নাজিরপুর, গুরুদাসপুর, রাজসাহী। 
অধিনাশচন্দ্র দাস এম্ এ, !ব এল, আ্মগঞ্জ, মুরশিদাবাদ । 
অবিনাশচন্্র বন্দোপাধ্যায় এল. এম্ এম. ১২ এলাগন বোড, এপাহানাদ। 
অবিনাশচন্দ্র বন, কে) সব-রেজিষ্ট।ব, পি্গণ, মেদিনাপুর | 

অবিনাশচক্জ বনু, খে) ছন্দৌসী, ইউ পি। 

অবিনাশচন্ত্র মজুমদ।র এম্ এ, বি এল্, ঢ।কা কলেজের অধ্যাপক এবং *প্রতিভা”- 

. সম্পাদক, ঢাকা । 

অবিনাশচন্দত্র সান্তাল, মোক্তার, "শ!াস্ত-নিকেতন,” কাথা । 

অমরনাথ দত্ত বি এল. উকীল, বন্ধমান। 
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৪* শ্রীযুক্ত অমরেন্ত্রনাথ পাল চৌধুরী বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টরেট, চু'চুড়া, হুগলী । 
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অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী, ৩ নরিন্দা, ঢাক! । 
অমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, ৪৬।১ ঈশ্বর গঙ্গুলির লেন, কালীঘাট। 
অমলেন্দু গুপ্ত, স্বর্ণ গ্রাম, ঢাকা । 

অমুল্যকুমার বন্থ বি এ, সার্ভে্ট অব ইগ্ডয়! অফিস, পুন । 
অমুল্যচন্ত্র গোস্বামী বি এ, শ্রীরামপুর, হুগলী । 

অমূল্যদেব পাঠক বি এল. উকীল, দিনাজপুর । 
অমুতলাল শাল এম্ এ, নিউ লেন, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য। 

অধ্িকাকুমার রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণ!। 
অশ্বিকাচরণ চৌধুরী, হরিপুর, বড়বাড়ী, পাবনা । 
অস্থিকাচরণ মজুমদার এম্ এ, বি এল. উকীল, ফরিদপুর । 

অন্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এল., অবসর প্রাপ্ত সনজঙ্গ, হুগলী । 

অম্বিকীচরণ রায় এম্ এ, বি এল., উকীল, খাগড়া, বহরমপুর । 

অন্থজনাথ মুখে[পাধ্য।র, স্থপারভাহজার পি, ডব্লিউ, ডি, কিয়নঝড়-গড়, উড়িয্যা। 
অরুণচন্দ্র পাল, একা উণ্টাণ্ট, পুলিশ কমিশনারের আফিস, ৬নং ৩৬ ্রীট, রেঙ্গুন। 
অশ্বিনীকুমার সেন, সম্পাদক পীতাম্বর লাইরেরী, সেনহাঁটী, খুলনা । 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্ীধুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য এম্ এ, দারাগঞ্জ, এলাহাবাদ। 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আগ্ঘনাথ স্তায়ভূষণ, গৌরীপুর রাঁজটোল, গৌরীপুর, 

ধুবড়ী, আসাম। 
শ্রীযুক্ত আগ্গনাথ রায় বি এ, ঝিনাইদহ, যশোহর-। 

৩৩ 

৬৫ 

৭৩ 

আনন্দমোহন সাহ। ত্রিপুরা, আগরতলা । 
আনন্দলাল চৌধুরী, জশীদার, রায়কালী, বগুড়া । 

মুন্সী আফ্তাব্উদ্দীন মণ্ডল, পছুমারখোপ, চিলমারী, রঙ্গপুর । 
মুন্সী আফানউল্ল! কবিরাজ, মা হিগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

মৌলবী সেখ আবছুল জব্বর, বনগ্রাম, গফরগাও, ময়মনসিংহ । 

মৌলবী আবদুল ময়িদ খা এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, ময়মনসিংহ 

মৌলবী চৌধুরী নি আহম্মদ, কুচবিহার ব্যবস্থাপক এ সদস্ত, জমিদার, 

বড়মরিচা, কুচবিহার। 

আশুতোষ গুহ, বালুবাড়ী, দিনাজপুর । 

আশুতোষ চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল. উকীল, রাণীগঞ্জ, বদ্ধমান। 
আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, (ক) অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটি, আসাম। 
আশুতোব চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, থে) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর । 
ডাক্তার আগুভোষ দত্ত গুপ্ত, বৈশ্ ফারমেসী, খুলনা । 
জাগুতোয দাশগুপ্ত মহলানবীশ, ৭৮ কাশীনাথ চাটুর্যের লেন, শিবপুর, হাবড়। 
৯১ 



৮হ সাহিত্য-পরষত-পঞ্জিক। 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটা ম্যার্জিষ্টেট, কটক। 

এ আশুতোষ বহ্গ বি এল. বাগেরহাট, খুলনা। 

আশুতোষ নুখোপাধ্যায়, কামদেবপুর, মেটয়ারী, নদীয়া । 

৭৫ » আশুতোষ রায়, দি ইম্পীরিয়াল মেডিকেল হল, দিল্লী । 
৮ আগুভোষ লাহিড়ী বি পিই, রঙ্গপুর। 
» ইন্দুভূঘণ রায় বি এ, হেড, মাষ্টার উচ্চ ইং স্কুল, কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর | 

, রায় সাহেন ইন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাইস্রিগাল লজ, সিম্লা | 

» ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল, উকীল, ভাগলপুর । 

৮* . ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মূলুটি রাঁজবাটা, পুলর্টি, নাওতাল পরগণা | 

» ঈশানচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, মেদিনীপুর কলেজের অপ্যাপক, মেদিনীপুর । 

» ঈশানচন্দু পাল চৌধুরী, জমিদার, মুক্গাটা, গুণের লাটা, ময়মনসিংহ । 

« ঈশানচন্ছর মুখোপাধ্যায়, মেন্বর, 2ট কাউন্সিল. হ্ুরপুর, রাজপূতানা। 

» ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী, বিষুপুর, মু্সিবাজার, শাট। 

৮৫ , ঈশ্বরচন্দ্র ঘুখেপাধ্যার়, আসিষ্টাপ্ট, গবর্থমেণ্ট আব ইরা রেশওয়ে ডিপাটমেন্ট, দিলী | 

» উদয়কান্থ ভট্টাচার্য, নস্থনা, পারগঞ্জ, রঙগপুর । 

এ উপেন্দররুষ্ণ চক্রবন্তী বিএ, ৭5 দেওয়ান বাজার, রমণা, টাকা। 

» উপেন্ধচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, অধাবপক, কষ্ণচনাথ কলে, বহরমপুর । 

« উপেক্দ্রন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, ভারতসেবক-সমিঠিব সভা, গোন্দলপা়ী, চন্দননগর | 

*  উপেন্্রচন্্র চৌধুরী, সেরপুর, বগুড়া । 
৮ উপেন্ত্রচন্্র সেনগুপ্র, কালীতলা, দিনাগপুর । 

* উপেগ্রনাথ চট্টোপাধ্যার, ধুবড়ী, গাসাম। 

৪. উপেন্দ্রনাথ দাস বি এল , উকীল, নাঝুড়া। 

» ডাঃ উপেন্ত্রনাথ নাগ এল, এম এস্, রাজ হাসপাতাল, কাণনা, বদ্ধমান | 

৪৩ 

৭৫ ৮» উপেন্দ্রনাথ সরকার, মোক্তার, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার | 
». উপেন্দনারায়ণ নিয়োগা, সাকরাইল, ময়মনসিংহ | 

*. রায় উপেন্রনাথ কাঞ্জিলাল রায় সাহেব বাহার এক. ৪ল এদ্, এক্ষ্রা ডেপুটা, 
কন্সারভেটার অব ফরেষ্ট, শিনসাগর, আসাম। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্্রলাল রান বি এল, জমীদার, চকবাজার, চট্টগ্রাম । 
জীযুক্ত উমাকান্ত দান, লক্মণপুর, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর। 

১০৪ ৪ উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্াক্ষু, রাজ-কলেজ, বদ্মান | 
»  উমাপতি বাঞ্গপের়ী এম্ এ, ( অধ্যাপক রিপণ কলেজ ) জেমো, কান্দী, 

লাল | 
» উমেশচজ্্র ঘোষ (ক) বি এল, উকীল, ছাপর!, শারণ | 

 উদ্বেশচন্ত্র ঘোষ (খ) এম্ এ, এফ. আর এ এদ্ ১২ জঙ্জটাউন, চারা 



১০৫ 

১২৩ 

৯৯৫ 

১১ 
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শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চাকলাদার, “পাকাটি লজ', ময়মনসিংহ | 

উমেশচগ্জ্র দাস মণ্ডল, গোরকমণ্ডপ, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর। 

উমেশচন্ত্র নাগ, বালিজুরি, মাদারগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

উমেশচন্ত্র মৈত্র, আতাইকুল', পোঃ লালোর, রাজসাহী। 

কবিরাজ উমেশচন্দ পায় কনিরহ, বালুচর, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ । 

উমেশনারায়ণ চৌধুরা, জমিদার, পোঃ ভারেঙ্গা, পাবনা । 

মুন্সী এ, আই, সাবের, গাইবান্ধ!, রঙগপুর। 

মৌলবী এ এফ. এম্ আ.বদ্ধল আলী এম্ এ, ডেপুটা মাজিছট, রঙ্গপুর। 

জে, ডি, এপ্ডারসন এম এ. আই, সি, এদ্, মষ্টিন হাউস", রুক্ল্যাগুদ্ এভি।পউ, 

কেন্তি জ, ইংলগু। 

কমলকুষ্ঙজ মুখোপাধ্যায়, ১৯ হেমচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, শিবপুর, হাওড়া। 

করুণাকুমার দণ্ত গুপ্ত এম্ এ, বি ই, ডিছ্রিঈ ইঞ্জিনায়।র, দিঁনাঙগপুর | 

করুণানয় চট্টোপ।ন্যার, সম্পাদক রত গপ লাইরেরী, মামিনাবাদ, লক্ষৌ। 

কান্তিচন্দ্র ধাঢ়ী, মোক্তার, ভগলী | 

কামদাচন্্র নিশি, জোর়াড়ী, রাজসাহী। 

কানাধ্যাপদ চট্োপাধ্যায়, ওভারসিয়ার, বি এন্, রেলওয়ে, 

“শান্তিসদন”, কালাগড়, বলাগড় পোঃ, হুগলী । 
বামাগ্যা প্রসাদ বন্থু বি এল., সব-ডিভিসনাল অফিসার, উদালা, মযুরভঞ্জ ছ্রেট। 

কামিনীকুমার ঘটক, উকীল, মুন্মাবাড়ী, ঢাকা । 

কামিনীকুমার সরকার, ডিমলা, রঙ্গপুর | 

কামিনীকুমার সেন এম্ এ, নি এল, উকীল, ২ আরম।নি টে!লা, ঢাকা। 

কামিনীনাথ রার, পোঃ কুহ্থম গ্রান, পদ্ধনান। 

কামিনীমোহন দন্ত, পিঙ্গাইর, মাণিকগঞ্জ । 

কামিনীমোহন বাগচী, জমিদার, ঝড়িয়া, রাছগসাহী। 

ডাক্তার কাহঠিকচন্ত্র ঘোষ, যোগসর, ভাগলপুর । 

কালিদাস ঘোষ ৰি এল ,উকীল, রাচী। 

কালিদাস চক্রবন্তী, বালুরঘ।ট, দিনাগপুর। 

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ব্রাইটন কাট রোড. দিমলা!। 

কালিদাস মিত্র বি এল., উকীল, ঘশোহর । | 

পণ্ডিত কালীকমল কাব্যবিনে।দ. অনিপগ্ডিত সংস্কৃত লাইব্রেরী-সম্পাদক, 

| বিহানীবাজার, শ্রীহট্র। 

কালীকান্ত বিশ্বাস, পুলিস সবইন্প্পে্র, মুন্শীপাড়া, দিনাজপুর । 

কণ্ৃীকিশোর দাস, রমণা, ঢাকা। 

কালীকু্মার ভট্টাচার্য, ম্যানেক্জার, দুগ্তীর ছে, কুচবিহার | 



৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

১৩৫ গ্রীযুক্ত কালীরুষণ গোস্বামী বিদ্যারত্ব এম্ এ, বি এল্, উকীল, ঢাকা । 

১৪৩ 

১৪৫ 

৫০ 

১৫৫ 

কালীকুষ্ণ ঘোষ, ভূতপুর্ব পুলিস ইন্শ্পেক্টার, বাঁলীগাও, হিলোচিয়া, ময়মনসিংহ। 

কালীকুঞ্চ বন্দ্যোপাধায় বি এল্, উকীল, গোরাবাজার, বহরমপুর, বেঙ্গল। 

কালীচরণ নিত্র বি এ, চৌথাম্বা, বেনারস্ সিটি। 

কালীধন ঘোষাপ, বুক-কীপার ও ক্যাদিয়ার, মেসার্স ই, এম্, ডি-সৌজা এও কোং, 
রেছ্ুন। 

কালীনাথ রায়, “পাঞ্রাবী”-সম্পাদক, লাহোর । 

কালীপদ ঘোষ, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর । 

কালীপদ বন্থ (ক) বি এল., উকীল, মিরাট, ইউ, পি। 

কালীপদ বন্থ (থ) এম্ এ, ঢাক1 কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা । 

কালীগ্রসন্ন 'মাচাধ্য বি এ, রাসাহী সাধারণ-পৃক্তকালয়, ঘোড়ামার!, রান্দসাহী । 

কালীগ্রমন্ন চক্রবর্তী, জমীদার, গুজাদিয়1, করিমঞ্গঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

কালী প্রসন্ন বন্দ্যেপাঁধ্যয় বি এ, লেকুচারার, হুগলী কলেজ, চু চূড়া । 

কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী, একা উন্টাণ্ট, পি, ডব্রিউ, ডি, ইঞ্জিনিয়াস” অফিস, 

বক্সার, আড় । 
কালীপ্রদন্ন মৌলিক, (ক) পূলিস-ইন্প্পেক্টার, ইন্ষ্রাকৃটার, পুলিশ টেনিং কলেজ, 

সুদ্দী, রাজশাহী । 
কালী প্রদন্ন মৌলিক, খে) পুপিস্ ইন্সপেক্টার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 
কালীপ্রসন সাহ! বি 'এল., উকীল, ইংরেজবাজার, মালদহ । 

কাশীহ্ষণ মুখোপাধ্যায়, নায়েব, ভাওয়।লরাজ, কালীগঞ্জ, ঢাকা । 

কালীমোহন রা চৌধুরী, পেন্সন প্রাপ্ত মুন্সেক, হরিদেবপুর, রঙ্গপুর। 
ডাঃ কালীমোহন সেনগুপ্ত এল. এম্ এস, চু'চুড়া। 
কালীরঞ্জন লাহিড়ী, মালদহ । 

কাশীকান্ত টুমব্রেয়, পাতালেশ্বর, বেনারস। 
আর্, কিমুরা, এম্ এ, টেটুগীকুণা, ৯৭, ৩১ সীট, রেঙ্ুন। 

কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এসসি, জিওলজিষ্ট, “দি রে সিডেন্দী', 
ত্রিচুড়, কোচীন। 

কিরণচন্দ্র ঘোষ, কম্পিউটার, চীফ ইপ্রিনীয়ান “অফিস, পি ডু সেক্রেটারিয়েট, 
চি | 

কিরণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, (বরিশাল ) ৪৬১ ঈশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় লেন, চিনি পু 

কিরণচন্ত্র দে, আই সি এস্, ম্যাজিষ্রেট, রঙ্গপুর। 
কিরণচন্্র বন্থ, এম্ এ, বি এল., উকীল, দেওঘর, ছুমকা। » ৮ 

কিশৌরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাজসাহী। 
কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 
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কিশোরীমোহন রায়, (খ) কাষ্টেয়ার্স-টাউন, বৈগ্যনাথ, দেওঘর। 

ডাক্তার কিশোরীগোহন লাহিড়ী, হাপানিয়া, পাঁটুল, রাজসাহী। 
কিশোরীমোহন সিংহ, ধিশ্বাসপাড়া, জেমো, কান্দি, মুরশিদাবাদ। 

কিশোরীমোহন হালদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

কুঞ্জবিহারী ঘোষ বি এ, বি ই, ইঞ্জিনিয়ার, দিউড়ী, বীরভূম | 

কুঙ্জবিহবারী বন্মণ., তাজহাট-রাজবাটা, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর | 
কৃপ্মোহন দৈত্র, জমিদার, ঘোড়ামার1, রাজাহী। 
কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইছাপুর, ব্যাতোর, হাওড়া। 
কুমুদনাথ চৌধুরী, দেরপুর, বগুড়া । 

কুমুদনাথ দন্ত, উকীল, ঘোড়ামার, রাজসাহী | 

কুমুদ্বধু বনু, “নন্দন-কানন”, চট্টগ্রাম । 

কুমুদ্বনধু ভট্টাচার্য, জমিদার, নগদ। সিমলা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ | 

পঞিত কুমুদনাথ মলিক পঞ্ডিতরদ্ব, জমিদার, রাণাঘাট, নদীয়া । 

রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধার বাহ্াঢর, এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ, 

্ বোয়ালিয়া । 

কষ্ণকান্ত চৌধুরী, জমিদার, কাণীমপুর, রাজসাহী । 
কালীক্ণ মুখোপাধ্যায় বি এ, প্রেসিডেশ্গি ডিবিশনের কমিশনারের পার্শনাল 

শাসিষ্টাণ্ট, চার্ণক গ্লেদ্, কলিকাত|। 

কষ্ণগোপাল ঘোষ বি এগ, ডেপুটী ম্যা গিষ্টেট, চচুড়া। 

কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, হরিসভা লেন, বেহালা, ২৪ গরগণা। 

কৃষ্ণবিহারী বন্গ এম্ এ, লোকাল 'অডিটার, সেক্রেটারিয়েট-রীচী পোঃ। 

কুষ্চন্্র ভট্টাচার্য এম্ এ, রাজসাহী কলেগের অধ্যাপক, রাহ্মাহী। 
কুষ্খদাস আচার্য চৌধুরী, জমিদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। 
কৃষ্ণনাথ সেন, জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর । 
কষ্ণবন্ধু সান্াল, উকীল; রাজসাহী। 
কুষ্ণবিহারী চৌধুরী, বি এল্, সাব. ডেপুটী কলেক্টার, গোলাঘাট, আসাম। 
কষ্ণলাল চৌধুরী, জমিদার, ইংরে্জবাজার, মালদহ। 
কেদারনাথ ঘোষ, ব্লক সিগ্নাল ইন্স্পেক্টীর, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর। 

. ডাঃ কেদারনাথ চন্দ্র, আউষগ্রাম, বর্দমান। 

কেদারনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, মুন্েক , ময়মনসিংহ। 
* ভ্ডাঃ কেদারনাথ ভট্টাচার্য এল্ এম্ এস্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 
' ডাঃ কেদারনাথ মজুমদার এল্ এম্ এস, (ক) নাটোর, রাজসাহী। 
'কেদারনাথ মন্কুমদার, এম্ আর্ এ এদ্, (খ) রিপার্চ-ছাউস, ময়মনসিংহ। 
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শ্রীযুক্ত কেদারনাখ মৈত্র, রাজ্রপাহী। 

কেদারনাথ সেন, জমিদার, পোঃ সাকরাইল, ময়মনসিংহ | 

রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাগ্রর, জমিদার, কাশিমপুর, রাজসাহী। 

চৌধুরী কে, বিশ্বরা্ ধ্স্তরি, ডি এস্সি, 'ফেখ কটেজ", কুপারগঞ্জ, কাণপুর। 
কুমার ত্রীস্কারীনাথ রার চৌধুরী বাহাদ্বর, দ্ুবলহাটা, রা্গসাহী। 
ক্ষিতীশচন্দ্র চটোপাধ্যায়, কাখানগর, যশোহব । 

ক্ষিতীশচন্ত্র চৌধুরী জমিদার, ভবানীপুর, ময়মনসিংহ । . 
ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর, বাজগুর, জমিদার, বড়িয়া-পাকুড়িয়া, রাঙ্জসাহী।, 

্গিরোদকুমার বনু, নবাবগঞ্জ, রঞ্গপুর। 

ক্গীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এন্ এ, হাগিটেজ', কটক। 
ক্ীরোপ্দবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, উকীল, বদ্ধম।ন। 
ডাঃ ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্» থাটাল, মেদিনাপুর | 

ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্র কবিরত্র, ম্যানেজার 'এ, এম, টি, পে: তালন, রাসাহী। 

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ মহাদেবপর, বাজসাহ্ী। 

ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ু বি এল্» ধানবাদ, মানভ্ুম | 

ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি এল্, উকীল, যশোহর। 

ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত, সদরঘাটা।, চট্টগ্রাম । 

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র পায় বাহার, নবদীপাঁধিপতি, “দি প্যালেস”, কষ্চনগর | 
শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মির বি এল্, উকীল, খুরণট রোড, হাওড়া । 

খগেন্্রনাথ সোম, গভর্ণনেণ্ট ইলেকুটি সিয়ান, পো।টরেয়ার, আন্দামান । 

গঙ্গাগোবিন্দ বসাক এম্ 'এ, বি এল., উকীল, সিরাজগঞ্জ । 

রায় গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যার পাহাছুর এম্ এ, এডিশন।ল ডিষ্টি ঈ ম্যাজিষ্ট্রেট, ্িপূর। 

গঙ্গাচরণ দাসগুণ বি এ, “মারাপুরী'" কুমিলা । 

গঙ্গাচরণ সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম। 

গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্ 'এ, পি এল, (অধ্যাপক, রিপণ ঝলেজ, 

কোঙার-বাগান, ভাওড়া। 
গঙ্গা প্রসম ঘোষ, পাচথুপী, মুরশিদাবাদ | 

গঙ্গেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ল্যাও একুইপিসন্ আফিম, কুষ্চনগর) নদীয়া । 
গণেন্্রনাথ পণ্ডিত, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর ! 

গণেশচন্দ্র নন্দী, সুপারিপ্টেণ্ডেণ্ট, গুমানিগঞ্জ কাছা রী, গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপূর। 

গিরিগোবর্ধন মুখোপাধ্যায়, মালদহ । ূ 

মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুর । 
 গিরিজামোহন নিয়োগী বি এল, জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর | 
গিরীন্ত্রন্্র ভৌমিক, ( কষ্ণমগর ) ৫৫1৭ গ্রে ফ্রাট, কলিকাত|। 
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্রীসুক্ত গিরীন্দ্রমোস্কন মৈত্রেয, শ্রীযুক্ত কৃপান্ন্দর চৌধুরীর বাড়ী, বগুড়।। 

গিরীন্্রমোহন রায় চৌধুবী জমিদার, ভাক-বাঙ্গলা রোড, ভাগলপুর। 
গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, খাগড়াবাড়ী, চিলাহাটী, রঙ্গপুর | 

গিরিশচন্দ্র নাগ (ক) ডেপুটা ন্যার্জিষ্্রেট, ময়মনসিংহ | 

গিরিশচন্দ্র নাগ (খে) এম এ, বি এল, একস্রা আসিষ্টান্ট কমিশনার, কামরূপ, 

ৃ আসাম। 

গিরিশচন্দ সেন এম্ এ, (ক) ডেপুটা ন্য।জিষ্রেট, সিউড়ী, বীরভূম । 

কবিরাজ গিরিশচন্দ সেন কবিরত্ন, (খ) ময়মনসিংহ | | 

গুরুকুমার শন্ম।, ফরেষ্টার, ফরেই্ট ডিপাটমেণ্ট, পোটব্রেয়ার, আন্দামান । 

গুরুদাস সরকার, এম্ এ, সব ডেপুটী কালের, রথুনাথগঞ্চ, মুরশিদাবাদ । 

গোপালচন্্র চক্রবন্তী এম্ এ, বি এল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

ডাঃ গেপালচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বড়বন্দর, দিনাজপুর । 

গোপাঁলচন্্র ঘোষ বি এ, তাজহাট হাইঞুলের গ্রধ।ন শিক্ষক, তাজহাট, রঙ্গপুর। 

গোপালচন্্র চটোোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বালরঘাট, দিনাজপুর 

গোপানচন্ত্র ভাঙড়ী, পাকুড়িরা, রাওসাহা । 

গোপীনাথ কবিরাজ বি এ, ৫৩ দেবনাথপুরা, বেনারস-মিটি। 

গোলোকেশ্বর অধিকারা, সেরপুর, বগুড়া । 

 -গৌরচন্দ্র রায়, ডিলী-বেওয়ানগঞ্জ, কাটিহার, পুর্ণিয়া | 
গৌরীশঙ্কর রাঁয়, সেক্রেটারী, কটক প্রিন্টিং ওয়াক স্ কোং, দরঘাবাদ্বার, কটক। 
কুমার ঘনদ।নাণ রায় চৌধুরী বাহার, ছুবলহাটা, রাজসাহী। 

চগ্ডাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগাচড়া, শান্তিপুর, নদীয়া । 

চন্দ্রকিশোর তরফদার বি এ, পারিণ্টেণ্ডে্, রামগে।পালপুর, ময়মনসিংহ | 

চন্দ্রকুমার দস্তিদার, পোট কমিশনার আফিসের কন্মচারী, চট্রগ্রাম । 

কবিরা চন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কাবশেখর, শিখবাটী, বৃগুড়া। 

চন্দ্রনাথ চৌধুরী, ম্যানেজার, নাটোর মহারাজের এষ্টেট, নাটোর । 

চন্দ্রনাথ নজুমদার, গোবিন্দপুর, দীঘাপাতিয়া, রাজসাহী। 

চন্দ্রভুষণ শম্মা মণ্ডল, রোগ গ্রান, শ্রীবাটা, বদ্ধমান। 

চন্ত্রমোহন মন্তরমদার, শিক্ষক, প্রভাতিচন্ত্র ইন্ষ্িটিউসন, গৌরাপুর, আসাম। 

মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহম্মদ এম্ এ, ডেপুটী ম্যা্জিষ্টেট, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

চারুচন্দ্র গুহ, ওয়ারা, ঢাকা । 

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল.» ডেপুী ম্যাজিষ্রেট, হাজারীবাগ । 

, ক্লায় চারুচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ। 
চারুচন্দ্র বস্তু এম এ, বি এল... উকীল, ভাগলপুর । 

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, টেম্পল, হাউন্, বালী,.হাওড়া। 
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শ্ীযুক্ত রায় চারুচন্ত্র সরকার বাহাছুর, ভায়মগুহারবার, ২৪ পরগণা। 

” চারুচন্ত্র সিংহ এম্ এ, বি এল, রাজবল্লত সাহার লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া । 

”» চিস্তামণি ঘোষ, স্বত্বাধিকারী, ইগডয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। 
২৬৫ ৮ চিন্তামণি মুখোপাধ্যায়, বি এ, শিক্ষক, বলবন্ত রাজপুত হাইস্কুল, আগ্রা! । 

» চুনিলাল রায় বি এ, স্পেসায়াল এক্সাইজ ডেপুটী কালেক্টর, র'ণচী। 

» জগচ্চন্দ্র দে, ৯১ নং ৩৯ ট্রীট, রেসুন। 
৮ জগক্জীবন পুরকায়স্থ, সেক্রেটারী বাগ্দেবী টোল, মাছলি, ভাকঙ্গাবাজার, শ্রীহষ্ট। 
» কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত, জলপাইগুড়ী। 

২৭০ » জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিগ্ভাবারিধি কে) বি এ, ( ক্যাণ্টার ) ডাইরেক্টার অব 

আঁকি'গলজি, শ্রীনগর, কাশ্মীর । 
» জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (খ) এসিষ্টেন্ট ওভারসিয়ার, বিজনী-রাজ, অতয়াপুরী, 

গোয়ালপাড়া ৷ 

» জগদীশচন্দ্র মুস্তবী জমিদার, গোবরাছাঁড়।, কুচবিহার | 
» জগদীশনাগ মুখোপাধ্যায়) 'একাউন্টাণ্ট, জজ আদালত, ধাপ, রঙ্গপুর। 

» জগদীশ্বর সিংহ, জমিদার, বাঘডাঙ্গা, পোঃ কান্দি, মুরশিদাবাদ। 
২৭৫ » রাঞ্জা জগবন্ধ সিংহ চৌধুরী রাজধি বাহাছুর, সিমলাপাল, বাকুড়া। 

» জয়গোৌপাল দে বি এ, ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা। 

». ডাঃ জয়নারায়ণ দীসগুপ্ত, নব এসিষ্টেন্ট সাজ্জন, রঘুনাথপুর, মেদিনীপুর । 
» রীয় জীনকীনাথ বস্থু বাহাছ্র নি এল্, উকীল, কটক। 
* জিতেন্ত্রকুমার সেন গুপ্ত এম্ এসসি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন শুপ্ত 

উকীল মহাশয়েন্ বাড়ী, নোয়াখানী। 
২৮০ ০ কুমার জিতেন্্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগ|ছা, ময়মনসিংহ । 

». জিতেন্্রনীথ বাগচী এম্ এ, অধ্যাপক কষ্চনাথ কলেঞ্জ, খাগড়া, বহরমপুর । 
» জিতেন্ত্রলাল বস্থু এম্ এ, বি এল্, উকীল, রশাচী। 
» জিতেন্জ্রলাল বন্ মুন্দী, কাইগ্রাম, বদ্ধমান। 
* জীবেন্ত্রকুমার দত্ত, "সাধনাকুঞ্”, ঘাট-ফরহাদবেগ, চট্রগ্রাম । 

২৮৫ * মুন্সী ভুয়ারউদ্দিন আহম্মদ, আলোকঝারি, গৌসানীমারী, কুচবিহার | 
». জ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 
» জ্যোতিশ্য় চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, পুরুলিয়া । 
» জ্যোতিশ্ন্ত্র ঘোষাল বি এল্, বালুগঞ্জ, আগ্রা । 
» জ্যোতিশ্ত্র পাল এসিইটাণ্ট ইলেক্টি,কাল ইঞ্জিনিয়ার, রামপুর-ছ্রেট। 

২৯, » জ্যোতিশ্চন্্র ভট্টাচাধ্য এম্ এ, বি এল্, উকিল, পৃণিয়া। 
» জ্যোতিশ্চজ্জ্র বন্থ, তেজপুর, আসাম। 

* জ্যোতিশ্চজ্ সাল্তাল, সব-ইন্দপেক্টার অব. পুলিস, বালুরঘাট, নি 
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যুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ চৌধুরী, সব-ইন্সপেক্টার অব. পুলিস, মহেশ্বরপাঁশা, দৌলতপুর, খুলনা। 

খনির 

৩৬৩ 

৩৩৫ 

৩২৫ 

' জ্ঞানদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল্ , উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম। 

জ্ঞানেন্্রকুমার বন্থ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

কুমার জ্ঞানেন্ত্রচন্ত্র পাড়ে, “আলয়” পাকুড়, সাঁওতাল পরগণ! | 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব রায়, নলডাঙগ1) যশোহর | 

জ্ঞানেপ্্রনাথ ভট্রাচার্ধা বি এল্, উকীল, খাগড়।, বহরমপুর 

জ্ঞানেন্্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার, হরিপাল, হুগলী । 

জ্ঞানেন্্রনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, নিমতিভা, মুরশিদাবাদ। 

জ্ঞানেম্্রমে।হন দাস, ক) প্ররাগ-“সাহিত্য-মন্দির', সাহাগঞ্জ, এলাহাবাদ। 

ভ্তানেন্দমোহন দাস বি এল্, (খ) সুপাঃ, বিজনি রাথছেট, পোঃ অভয়াপুরী, আসাম। 

জ্ঞানেন্রশণী গুপ্ত বি এল্, নবাবগঞ্জ, টাপাই, নালদহ | . 
তম্থ পিংহ বি এ, এক্সাইজ স্থপারিন্টেণ্ডণ্ট, জোড়হাট, আসাম। 

তারকচন্্র নৈত্র, ইটালি, পো; বড়িয়! পাকুড়িয়া, রাঙ্জসাহী। 

তারকচন্দ্র রাঁয় বি এ, ডেপুটী ম্যাগিষ্রেট, শিলিগুড়ি। 

মহাশয় তারকনাথ 'ঘাঁষ, চম্পানগর, ভাগলপুর | 

তারকনাথ বিশ্বাস, সাব, রেজিষ্টার, বারুইপুর, ২৪ পরগণা। 
হারকেম্বর ভটাচার্ধ্য এম্ এ, অপ্যাপক্ক কটন কলেজ. গোহাটা। 
তারাকিশোর ওপ্ব, এক্ষ্বী এসিছ্রাণ্ট কন্মাপভেটার মব. ফরেস্ট, শিলচর আসাম। 

হারাগোবিন। চৌধুরী, অমিদ!র, নওয়াতরদ: এঞ্টেট, ভাতিবন্দ, পাবনা | 
তারানাথ গুপ্ু এম্ এ, পি এল্, ডেপুটা ম্যাভিষ্রে্ট, বাকুড়!। 

তারাপদ মুখেপ।ধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | 

তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ভর্রকালী, পোঃ উন্তরপাড়া, হাওড়া । 

তারাম্ুন্দর রায় বি এল, উকীল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুব | 

তারিণীরুষ্ঃ দেন নি এল্, উকীপ নাণিকগঞ্জ, ঢাক1। 

তিনকড়ি ভট্টাচার্য বি এল্, উকীল ডাল্টনগঞ্জ, পালামৌ । 

তীর্ঘবাসী সিংহ রায়, জমিদার, হরিপাল, হগলী । 

'ব্রিপুরাচরণ রাম এম্ এ, বি এল্' উকীল, ২২ ক্ষেত্র মিত্রের লেন, শালিখা, হাওড়া। 

' ট্রৈলোক্যনাগ ভট্রাচার্ম্য, কাকিনা, রঙ্গপুর ৷ 

ব্রেলোকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এরল্, ২১০ রামকঞ্চপুর লেন, হাওড়া। 

ন্রেলোক্যনাথ রক্ষিত, তমোলুক, মেদিনীপুর । 

: দক্ষিণা প্রসাদ বনু, রাঞজাবাহাহরের সদর নায়েব, ময়মনসিংহ । 

দক্ষিণারজন ঘোষ বি এ, ডেপুটী ম্যাঞ্জিষ্টেট, সিউড়ী, বাঁরভূম। 

উক্ত সা, থার্ড এসিষটাণ্ট মাষ্টার, কাখিওয়ার মেল ট্রেনিং কলেজ, 
2 ...... লাখটার, কাণিওয়ার, রাজপুতানা। 

১ 
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প্রযুক্ত দ্াশরথি কর বি এল্, উকীল, বর্ধমান । 

৩৩ 

৩৩৫ 

৩৪৩ 

৩৪৫ শু 
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৬. 

৩৫০ 

ঙু 

৩৫৫ 

দ।শরথি চট্টোপাধ্যায় বি এল্ , ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 
রাঁয় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ভাইস্রিগাল লক্ষ, সিমল!। 
ডাক্ত।র দাশরথি দিংহ, হোমিওপ্যাথিক চিকিংসক, দেবীপুর, বর্ধমান। 

দিগিন্দ প্রনাণ পেন, নায়েব, মেছর! পোঃ, সিরাপ্রগঞ্জ, পাবন!। 
দীনলাথ বাগচী বি এল্, ম্যানেঞ্জার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

ডাক্তার দীননাথ সান্ঠ।ল বি এ, এম্ বি, সিব্ল সাক্ন, পাবনা । 
দীনেন্সনাণ ঠাকুর, শান্থিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

দীনেশচন্দ্র ঘোষ, হেমনগর, নবগ্রাম, ময়মনসিংহ | 

দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, কিশোরগঞ্জ, মর়মনসিংহ | 

দানেশচন্দ্ রায়, অমীদার, পরৈকোড়া, চট্টগ্রাম । 

দুর্গীচরণ সেন গুপ্র, তারাকুটার, সমুদ্রতীর, পুরী । 

তর্গদ[ল ঠাকুর, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ । 
তর্গাদাস রাঁয়, (ক) সহকারা প্রধান শিক্ষক, ভাগল্গপুর জিলা স্কুল, ভাগলপুর। 
ছুর্গীদাল বাঁক (খ) বি এল, উকীল, ময়মনসিংহ । 
দর্গীদ।স রায় চৌধুরা, বারুইপুর, ২৪ পরগণ!। 
দর্গানারায়ণ মিশ্র, নরিশাল বিভাগের পোষ্ট 'অফিসসমূহের স্পারিস্টেগ্ডেষ্ট, 

বরিশাল। 
ছুগাপ্রসাদ রায়, নন্দাস, ইসবপুর, বগুড়|। 
দেবকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, বরিশাল । 
দেবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুপাঃ মিউনিসিপাল হেল্থ অফিস, রেঙ্গুন । 
দেবনারায়ণ ঘোষ, পি, ডক্রিউ, ডি, তেজপুর, আসাম। 
দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-ন্নানঘাট, কাটোয়া, বর্ধমান। 
দেবেজ্্নাথ দত্ত, দেওয়ান, হাতোয় ষ্টেট, হাতোয়!। 
দেবেন্ুনাথ বন্থ এম্ এ, ওল্চহাম রোড, বৈদ্বনাথ-দেওঘর | 
দেবেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পুলিস সব-ইন্দপেক্টর, বোদা, জলপাইগুড়ী। 
দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, এ এম্, আই ই ই, ইলেক্টি ক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, রামপুর-ছেট, 

্ ইউ, পি। 
দেবেন্রনাথ মিত্র মজুমদার, সরকারী উকীল, বর্ধমান । 
দেবেন্সনাথ মুখে|পাধ্যায় কে) ব্যাঙ্কার শ জমিদার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ? 
দেবেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিএ, (খ) সাব, ডেপুটী কলেন্টার, সিউড়ী, বীরভূম 
দেবেক্রনাথ সেনগুপ্ত, এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ফেনী, নোয়াখালী । 
দেবেজ প্রসাদ রায়, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, ফরীদপুর। 
দেবেজ্জবিজয় বন্ন, এম্ এ, বি এল্, সাব, জজ, বর্ধমান। 
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শ্রীযুক্ত দেবেশচন্ত্র পাক্ড়াশী, স্থল্, পাবন|। 

মৌলবি দৌলত আহম্মদ, এম্ এম্ দাহার, উকীল, সোনামুড়া, ত্রিপুরা । 
দ্বারকানাথ রায় নি এল্, জমিদার, রায়পুর, পীরগঞ্জ, রজপুর । 
দ্বারকানাথ চৌধুরী বি এ, সব. ডেপুটা কালেক্টার, গৌছাটী, আসাম। 

ছ্বিজপদ্ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, হেড, মাষ্টার, শাস্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুল, 

ব্র্গশাসন, হরিপুর, নর্দীয়া। 
দ্বিজেন্্রনাথ নিয়োগ! বি এ, হেড মাষ্টার, জেল! স্কুল, দিনাজপুর । 

দ্বিজেন্দ্রনাথ বস্তু, ঢেষ্কানল মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, ঢেক্কীনগ, উড়িষ্য। | 

কুমার দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর, জেমো রাঞ্বাটা, কান্দী, মুরশিদাবাদ। 

দ্বিজেশন্দ্র চক্রবন্তাী এম্ এ, দি এল্, গৌরীপুর, আসাম । 
ধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ , উকীল, পুরী । 

ধরণাকান্ত লাহিড়ী চোধুরী, জমিদার, কালীপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ । 
ধরণীধর শুদ্রাচাধ্য, মোক্তার, বনগ্রাম, যশোহর। 

নকুলেশ্বর গুপ্ত, কণ্টাক্টার, ৭৭ স্পার্ক গ্রীট, রেছুন। 
নগেন্দ্রকিশোর রায়, মেক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

নগেন্দ্রচন্্র রায়, এক্সাইজ সাব. ইন্স্পেক্টার, খুলন। । 

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এসসি, শিলাইদহ, নদীয়া । 

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কাশীমবাঁজার রাজবাটা, কাশীমবাজার, মুরশিদাবাদ । 
নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান, ডেপুটি কালেক্টার, রাঙগামাঢা, চট্টগ।ম। 

নগেন্দ্রনাথ ধর এম্ এ, বি এল্, সাব, জজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 
নগেন্দ্রনাথ মিত্র, সুপারিশ্টেণ্ডেপ্ট, হাটুরিয়!, ফবিদপুর । 

নগেন্্রনাথ সেন বি এল্, উকীল, খুলন|। 

নদীয়াবিহারী দান এম্ এ, বি এল্, ভেপুটা ইন্স্পেক্টার অব. স্ুল্স্, 

ট্রেনিং কলেজ, আরমানিটোলা, ঢাক|। 

 নন্দলাল দে, বড়বাজার, চু চুড়া। 
নন্দলাল সিংহ এম এ, বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, পালামৌ। 

পণ্ডিত নবকান্ত গুহ কবিভূষণ, অধ্যাপক আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ । 
নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ. আর্ এস্ এল্, খুরজ।, বুলন্দসহর | 

নবন্ন্দর ব্শণ, সিংহ, বালাকুড়া, দীনহাটা, কুচবিহার | 
“ নবীনচন্ত্র চক্রবন্তী, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্রিক ইঞ্জিনিয়ার, নবাবগঞ্জ, হাজারীবাগ ।. 

নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম্ এ, বি এল্, ভূতপুর্বব ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, 
চট্টগ্রাম । 

নবীনচন্ত্র বড়দলই বি এল্, উকীল, উজ্লানবাজার, গৌহাটা, আসাম। 

নরনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মুন্দেফ, চুয়াডাল।, নদীয়া । 
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ীদুক্ত নগ্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

, নধেক্ত্রু্চ দত বি এল্, সাবজজ, পুণিয়া । 

, নরেক্্রুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক বেহালা- সারস্বত-সমিতি, হরিসভা লেন, 

বেহালা, ২৪ পরগণা!। 

, নরেন্দ্রন[থ আ্য, সম্পাদক সাহিত্য-আলোচনা-সঙ্গিতি, টচুড়া । 

,. নরেন্্রনাথ চক্রবন্তী এম্ এ, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম গভর্মেন্ট কলেজ, চন্দনপুরা, 

প্যারেড স্কোয়ার, চট্টগ্রাম। 

, নরেন্্রনাগ রায় এম এ, তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের অধাক্ষ, ভাগলপুর | 

৩৯৫ ,» রাজা নরেন্দ্রলাল খ বাহাদুর, নাড়াজোল, মেদিনীপুর | 

এ নলিনচন্দ্র চক্রবন্থী এম্ এ, নি এল্, উকীল, বগুড়া । 

নাননীয় রায় শ্রীঘুক্ত নলিনাক্ষ বস্ত বাহাদুর, বদ্ধমান। 

যুক্ত নলিনাক্ষ মখোপাধ্যায় দি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, ঠাকুরগ স্কুল, ঠাকুরগা; 
দিনাজপুর । 

9৯৩ 

, নলিনীকাস্ত গধিকারী বি এল, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর 

» নলিনীকান্ত কর বি এল্, উকীল, বরিশাল । 

, মলিনীকান্ত সেন এল্, সি. ই, এম্ সি. এম্ এস্, গিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার, 

আকায়াব, বনপা । 

3৩৬ 

, নলিনীনাথ বিশি, জয়াড়া, রাঁজসাহী। 

« নারায়ণচন্ চট্োপাধা য়, বাকশাড়।, বেতর পোঃ, হাওড়া । 

» নারারণচন্ত্র দান, সেরপুর, বগুড়া 

৪০৫ » নারার়ণচন্দ রায় চৌধুরী, জমিদার, ছেট তরক, মহাদেবপুধ, রাজসাহী। 

» নিকুজ্জরগ্রন মজুমদার, সব-অ(পিষ্টী-ট গুপারিন্টেগ্ডেন্ট, সাভে অব ইগ্ডিয়া, দেরান। 

» নিথিলনাগ রায়, বি এন , কে) এখোর।, ভায়া সীতারামপুর, বর্ধমান । 

» নিখিলনাথ রায়, বি এ, (খ) ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, বর্ধমান । 

» নিত্যধন মুখোপাধ্যায়, পধশাননতল।, হাওড়া । 

» প্রিন্স নিত্যেক্জনারারণ, কুচবিহার । 

«এ নিবারণচন্ চট্টোপাধা।য়, মেটিয়ারী, ভারা দেবগ্রাম, নদীয়া | 

» নিবারণচন্ত্র চৌধুরী, সাবৌর, ভাগলপুর । 

* নিবারণচন্ত্র দাস গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকাল, বরিশাল। 
» বার সাহেব নিবারণচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, সুপারভাইজার পি ডগ্রিউ ডি, 

নিউ জেনারেল পোষ্ট আফিস, মাগ্ডালে, বশ! । 

৪১৫ » মিবারণচন্র ভট্টাচাষ্য, দীনাহাট। স্কুল, দীনাহাটা, রুচবিহার। 

» নিম্মলচঞ্জ সেন, ব্যারিষ্টার, রেস্ুন। 

» নির্শলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভগুর, ভায়া আহম্মদপুর, হী) ৰ 

৪১৩ 
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শ্যুক্ত নিশিকান্ত সান্তাল এম্ এ, লেক্চারার, রাভেন্সা কলেন্স, চাদনী-চক, কটক। 

৪২০ 
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রায় নিশিকান্ত সেন বাহার বি এল্, গবর্ণমেন্ট উকীল, পূর্ণিয়া। 

নিশীথনাপ রায়, মেসার্স বি বড়,য়া এগড কোং, দিল্লী । 

নীরদচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি এল,, উকীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা । 

নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৰি এল, খালিয়া, ফরিদপুর | 

নীলকান্ত রায়, জমিদার, খোসবাম্পুর, গোকর্ণ, মুরশিদাবাদ। 

নীলমণি ভটচার্ধ্য, কাদাই, বহরমপুর । | 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় (ক) বি এ, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, রামপুরহাট, বীরভূম । 

নীলরতন সুখোপাধ্যায় (খ) মোক্তার, আলিপুর-ড্যার্স, জলপাইগুড়ি। 

নুটুগোপাল তটাচার্ধা, লালগোলা, মুরশিদাবাদ। 

নৃত্যুগোপাল চক্রবন্তী, উকীল, নাগেরহাট, খুলন!। 

নুত্যলাল সরকার, বড়রামপূত্র, ডলু পোঃ, উত্তর-কাছ।ড়। 

নপেন্দ্রচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী। 

নুপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরা, মানুচা পো, কাঞ্চনপুর, ঢাকা। 

নূসিংহ প্রসাদ দন্দোপাধ্যায়, আসিষ্টান্ট কেসিয়ার, চীফ কোট অব. লোয়ার বর্ম, 

রেঙ্গুন। 

নেপালচন্দ চট্রোপাধায়, শিক্ষক, দৌলতপুর এচ, £ স্কুল, মহেশ্বরপাশা, 

পোঃ দৌলতপুর, খুল্ন৷ ) 

নেপালচন্দ্র রায় বি এ, শাণ্তিনিকেতন, রঙ্গবিগ্ভালয়, বৌলপুর, বারকম। 

নেপালচন্ব দেন এম্ এ, প্রোবেশনারা ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, খুলনা। 

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্; উকীল, বদ্ধনান। 

পর্ানন ঘোষাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, শান্তিনিকেতন, প্রা । 

পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ, রাজসাহা। 

প্ডিত পহ্ানন মুখোপাধ্যায়, আলুগ্রাম নধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়, 

আলুগ্রাম, সিগ্রাম, মুর্শিদাবাদ । 

পথ্ানন সরকার এম্ এ, বি এল্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

পল্সনাথ ভট্টাচার্য বিগ্ভাবিনোদ এম্ এ, অধ্যাপক, কটন কলেব, গৌহাটা। 

পদ্লিনীমোহন নিয়োগী, আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার, ছুবলহাটা রাজ, ছুবলহাটী, রাজসাহী। 

পরমেশপ্রসন্ন রায় বি এ, ডেপুটা ম্যাভিষ্ট্রেট, অআসানসোল, বদ্ধনান। 

পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ বি এল্১ সাবজগ, আড়া। 

পরেশনাথ চৌধুরী, নায়েব, বেতগাড়ি, রঙ্গপুর । 

মুন্সী পসর মহম্মদ মিএগ, পোঃ মাথাভাঙ, কুচবিহার । 

পাঁচকড়ি ঘোষ, দাসপাড়া, চু চূড়া। 

পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ» .বি এল্, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিলা। 
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যুক্ত পান্নালাল বাকৃলীওয়াল দিগন্বরীয় জৈন, সেক্রেটারী শ্রীজৈনধর্শাপ্রচারিনী সভা, 
| | মন্দাকিনী জৈন-মন্দির, বেনারস সিটি। 

৪৫* » পান্নালাল সিংহ, নেহালিয়া, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ । 

» পার্ধতীকান্ত দাসগুপ্ত, পুলিস সব. ইন্সপেক্টর, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 
» পারদাকিস্কর মুখোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেক, রাণাঘাট, নদীয়া । 

» রাজ! প্যারীযোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, সি. এন, আই, 
উত্তরপাড়া, হাওড়! । 

« প্যারীলাল ঘোষ এম্ এ, বি এল্, উকীল, অলিগঞ্জ, মেদিনীপুর ৷ 
8৫৫ » পুগুরীকাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমপাড়!, বারাসত, ২৪ পঃ। 

» প্ররুষোত্তম সিংহ বি এ, এলিংহাম কটেজ, সিমলা । 

» পুলিনবিহারী রায়, লাভে অব. ইওডিয়া আফিস, মুশৌরী । 
». প্রণচন্ কু'% এম্ এ, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম । 

* পুর্ণচন্তর চক্রবন্তী তালুকদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | 

* পুর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, (ক) পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর | 

» পূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, থে) উকীল, কাটোয়া, বদ্ধমান। 

« পু্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায়, (গ) মোক্তার, খাগড়া, রহরমপুর। 
» পর্ণচন্ত্র বন, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ । 

» পু্ণচন্জ্র মন্ভরমদার, তরফ নেওয়াশীর কাছারী, পোঃ পায়রাডাঙ্গা, রঙ্গপুর। 
৪৬৫ » পুর্ণচন্ত্র মিত্র বি এল্, শৌলমারী, জলপাইগুড়ি । 

». পু্ণচন্জর রায় চৌধুরী, জমিদার, বড় তরফ, কুণ্তী গোপালপুর, শ্তামপুর পোঃ, রঙ্গপুর। 
» ডাক্তার পূর্ণচ্ত্র সরকার বি এ, এল্ এম্ এস্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 
». পুর্ণচন্ত্র সিংহ বি এ, নায়েব মহারান্গ বাহাদুরের কাছারী, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর । 

» পৃর্ণানন্দ ঘোষ রায়, জমিদার, পাচথুপী, মুরশিদাধাদ । 

» রায় পৃণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদ্রর এম্ এ, বি এল্, উকীল, বাকীপুর । 

* প্র্ণেক্দুমোহন সেহান বীশ, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর। 

» পূর্ণেন্ুশেখর বাগচী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

» পৃর্থীরাজ মুখোপাধ্যায়, বি ই, কেনাল আফিস, খুলন! | 
» প্রকাশচন্ত্র রায়, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল আফিস, ঢাকা । 

৪৭৫ » প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় ন্তায়বাগীশ বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা । 
» গ্রাভাপচন্ত্র দেব গোস্বামী অধিকারা, নলবাড়ী সত্র, নলবাড়ী, কামরূপ, আসাম। 
» কুমার প্রতাপেন্ত্রচন্ত্র পাড়ে বাহাছুর, পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা। 

». প্রসু্নকুমার সরকার বি এল্, ঢেষ্কানল, উড়িস্যা। 

* প্রহুল্লচজ্জ ঘোষ, (ক) টাকী, ২৪ পরগণ!। 

৪৮০ ». প্রফুল্চ্জ ঘোষ (ধ) পি সি এস্ং এ ডি এইচ২, সাব.ডিবিশনাল খ্মফিসার, 
কেঞ্জাপাড়া, কটক । 
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শ্রীযুক্ত গ্রফুষ্লচন্জ্র মুস্তফী, কুচবিহার । 
প্রফুল্লচন্্র রায় চৌধুরী, জমিদার, মহেশপুর, যশোহর । 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বি এ, শিক্ষক, ই জি স্কুল, মধুপুর, ই আই আর্। 

প্রবোধচন্ত্র দে, বি এ, আই সি এস, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার, 
কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ । 

প্রবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ডালটনগঞ্জ। 

প্রবোধচন্ত্র সেন এম্ এ, উয্লারী, ঢাক]। 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, গল্প! । 

প্রভাতচন্্র দোবে, দেওয়ান সাহেব, মহিষাদল রাজ এষ্েট, মেদিনীপুর | 

রাজা প্রভাতচন্্র বড়,য়! বাহার, গৌরীপুর, আদাম। 

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ক) লোয়ার গ্যাঞ্জেস্ ব্রীজ, পাকৃশী, পাবনা । 

প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) মহানাদ, হুগলী । 

গ্রন্ভাসচন্্র সেন বি এল্, উকীল, বগুড়া । 
প্রমথকুমার কু, সম্পাদক, প্রসন্নকূমার লাইব্রেরী, হাবাঁসপুর, ফরিদপুর । 

প্রমথনাথ থান, শ্ামগঞ্জ, কুয়াপুর, মেদিনীপুর । 
প্রমথনাথ চক্রবর্তী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 
প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় 'এম্ এ, এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টার 'অনং স্কুলস্, বর্ধমান 

ডিবিশন, চু চূড়া । 

প্রমথনাথ চৌধুরী, জমিদ(র ও কলিয়ারী প্রো প্রাইটার, ধানবাদ, মানভম। 
প্রমথনাগ বন্থু নি এসসি, এফ. দি এস্, বঁচী। 
প্রমথনাথ ভষ্টাচার্ধ্য বি এ, কুতবপুর, রঙ্গপুর | 

কুমার পপ্রমথনাথ মালিয়৷ বাহাছর, শিয়ারশোল রাজনাটাী, ধদ্ধমান। 

প্রমথনাথ মুন্সি, জমিদার, শেরপুর, বগুড়া । 

পি প্রমথনাথ রায় কবিরঞ্জন, নাটোর, রাজসাহী। 

প্রমদাকিশোর রায় এম এ, বি এল্, সরকারী উকীল, শিবসাগর, আসাম । 

মাননীর বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এল্ এল্ বি, এলাহাবাদ। 
৫*৫ শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী, জমীদার, কুচবিহার। 

৫১৪ 

প্রমোদচন্ত্র দাস, এসিষ্টাণ্ট, একাউণ্টান্ট জেনারেল আফিস, লাবান, শিলং । 
প্রসন্নকুমার ঘোষ, জমিদার, আটিলাগড়ি, পোঃ কাথি, মেদিনীপুর । 
গ্রসরকুমার ঘোষাল এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট, কাণি মেদিনীপুর । 
প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 
৬৭ দাসগুপ্ত বি এ, ডেপুটী কালেক্টার ও ম্যানেজার, চাকৃলা রো সনাবাদ, রে নর 

ররর মুখোপাধ্যায়, ইন্ম্পেক্টার অব ভ্যাকৃসিনেশন, ধুবড়ী, আসাম। 
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শীযক্ত গ্রসরকুমার রায় বি এল্, এডভোকেট, মৌলমেন, বর্থা। 
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প্রস্কুমার রাহা, বি এল্, উকীল, মালদহ । 
প্রসন্নকুমার সেন, উকীল, পটিয়া, চট্টগ্রাম। 

গ্রসরচন্দ্র ঘোষ বি এ, বি টি, স্কুল-সব-ইন্স্পেক্টার, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্র। 

প্রণকৃষ্ণ রায়, আমলাপাড়া, পুরুলিয়া । 

প্রাণন/থ লাহিড়ী, মাইগঞ্জ, রঙ্গ পুর । 

পণ্ডিত প্রিয়কাস্ত বিগ্ঞারত্র বি এ, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 
প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, লোকাল অডিটার, রাচি। 
প্রিয়নাণ ঘোষ এম এ, দেওয়ান বাহার, কুচবিহার রাজৰাটা, কুচবিহার। 

প্রিয়নাথ চক্রনন্তী ৰি এ, গৌরীপুর, পে।ঃ ধুবড়ী, আসাম । 

প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, অবলর-প্রাপ্ন সাবজজ, ছয়ঘরিয়া, বনগ্রান পোঃ, যশোহর । 

প্রিয়নাথ দত এম্ 'এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত ভাঃ গ্গানাথ মিত্রের বাসা, বদ্ধমান। 
প্রিয়নাথ পাঁকৃড়ীখা, জমিদার, শথলবসন্তপুর, পাবনা । 

রায় প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় বাহাছুর পি এ, পিসি এস, এম্ আর্ এ এস্, (লগুন) 

পাবনা । 

প্রিরলাল ত্রিবেদী এম্ এ, সাব, ডেপুটা কলেকৃটার, মেদিনীপ্র । 

ফকিরচাদ রায়, সাব রেজিষ্টার, জগগ্বল্লভপুর, হাওড়] । 

ফণীন্্রলাল পেন 'এম্ এ, বি এল, খুন্সেফ, রঘুনাগপুর, মানক্টিম | 

ন্কবিহাবী সাঁচা, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

নঙ্কবিছ্রী সিংহ এম্ এ, বি এল্, একুষ্টা এসিগ্াণ্ট কমিশনার, কটক | 
বঙ্কিমচন্দ্র রায়, ইন্ম্পেক্টার, নাটোর নড় 5রফ, আঁজিমগঞ্জ, বড়নগর, 

মুরশিদাবাদ । 
বঞ্ধিমচন্দ্র সাহ। চৌধুরী, বাঙ্গালা-বাজার, ঢাকা। 
বনমালী চক্রবন্তী বেদান্ততীর্থ বিদ্যান্তরদ্ধ এম্ 'এ, অধ্ক্গ প্রতাপ সিংহ কলেজ, 

শ্রীনগর, কাশ্মীর । 
ডাক্তার বরদাকান্ত রায় এল্ এম্ এস, সিভিল সাক্জন, চাইবাঁসা 1. 

বরদাকান্ত রায় বিগ্ারদ্ব বি এল্, দিনাজপুর । 

বরদাকান্ত রায় চৌধুরী জমিদার, ভিতরবন্দ রাজবাটা, রঙ্গপর। 
' বরদাকুমার নন্দী, উকীল, জজ আদালত, চট্টগ্রাম । : 

বরদাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস. ডিস, জজ, চুঁচুড়া। 
কুমার বরদিন্দুনারারণ রার, জেমে। রাজবাটা, ভায়! কান্দি, মুরশিদাবাদ। 
বসস্তকুমার চট্োপাধ্যার কে) পোষ্ট আফিস, গয়।। 

হয চটোপাধ্যার (খ) বি এ, এন আর্ এ এদ্. হেড মাটার, পর 

ঠাকুরগ স্কুল, ঠাকুরগ, দিনাজপুর । 
ডাক্তার বসস্তকৃষার চৌধুরী, হিমাইৎপুর, পাবন!। 
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শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার দাস বি এল্, উকীল. শ্রীহট্র। 

ঞ্ ডাক্তার ব্দস্তকুমার ভৌমিক, এল্ এম্ এস্, রঙ্গপুর। 

বসস্তকুমার মিত্র, যশড়া, চাকদহ পোঃ, নদীয়! | 

বসম্তকুমার রায়, এম্ এ, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম গবর্ণমেন্ট কলেজ, চট্রগ্রাম। 

বসস্তকুমার লাহিড়ী, বেলপুকুর, হাজারী, শ্ঠামগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

বসম্তবিহারী চন্দ্র এম্ এ, প্রধান শিক্ষক, উচ্চ ইং বিদ্যালয়, কাটোয়া, বদ্ধমান। 

মেজর বামনদাস বন, আই এম্ এস্, বাহাছবরগঞ্জ, এলাহাবাদ । 

বামনদাস ভট্টাচার্ধ্য, সিদ্ধিগ্রাম, ওকোড়সা. বদ্ধমান। 

বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ধুবড়ী। 
বামাচরণ বস্তু, কুঞ্জঘাটা, খাগড়1,. বহরমপুর । 

বামাচরণ ভট্টাচার্য এম্ এ, অধ্যাপক, রাঁজসাহী কলেজ, রাজসাহী। 

বামাপদ দত্ত বি এল্, উকীল, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ। 

বারাণসী বন্য্যোপাধ্যায় কাথি, মেদিনীপুর । 

বাসস্তীচরণ সিংহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, মজঃফরপুর | 

বিজয়কেশব মিত্র এম্ এ, বি এল্, মুন্পেফ, ধানবাদ, মানভৃম | 

বিজয়কেশব শেঠ, ঝোড়হাট, আন্দুল-মৌরী, হাওড়া 

বিজয়চন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের এষ্টেট ইন্সপেক্টার, 
সাকরাইল, ময়মনসিংহ । 

বিজয়চন্্র মঞ্জুমধার বি এল্, এম্ আর্ এ এদ্, উকীল, সম্বলপুর, সি, পি। 

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় নি এ, গুল সাব. ইন্স্পেক্টীর, সাহেবগঞ্জ সাকেল, 
্ বড়-বেলুন, বর্ধমান | 

বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, মেদিনীপুর | 
রাজ! বিজয়সিংহ হুধে।রিয়া বাহাছুর, আলিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ। 

বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, ময়মনসিংহ । 
বিধুভূষণ গোস্বামী এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাক কলেজ, ঢাক! । 

বিধুভূষণ দত্ত এম্ এ, অধ্যাপক, হুগলী কলেজ, চু চুড়া, হুগলী । 

বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, পুরী । 
বিধুভূষণ বন্থ বি এ, ম্যানেজার, সস্তোষ-এষ্টেট, সম্তোষ, ময়মনসিংহ । 
বিধুরগ্রন লীহিড়ী এম্ এ, বি এল্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

বিনয়কুমীর সেন এম্ এ, অধ্যাপক, গবর্ণমেণ্ট-কলেজ, চট্টগ্রাম । 
বিনায়কদাস আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। 
বিনয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, খাগড়া, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ। 

“ বিনোদকুমার সেনগুপ্ত রায়চৌধুরী, কীর্তিপাশা, বাখরগঞ্জ। 
(বিনোদবিহারী রায়, মালোপাঁড়া পোঃ, রাজসাহী । 

১৩ 
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৫৭৫ ্্রীযুক্ত বিনোদবিহবারী সরকার এম্ এ, বি এল্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর-। 
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বিনোদবিহারী সান্তাল, ওভারসিয়ার, বোলপুর, বীরভূম । 

বিপিনরুষ্ণ দত্ত, নজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণ|। 

স্তার বিপিনকৃষ্ণ বন, এম এ, বি এল্, সি আই ই, রায় বাহাছুর, 
গভর্মেন্ট এডভোকেট, নাগপুর। 

বিপিনচন্দ্র গুহ, উকীল, জজকোটট, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম । 

বিপিনচন্দ্র দাস, ম্যানেজার, মণিবাড়ী কাছারী, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
ডাঃ বিপিনচন্দ্র দাস গুপ্ত এল্ এম্ এস, জলপাইগুড়ি। 
রায় বিপিনবিহারী গু বাহাদ্বর এম এ, হুগলী কলেজেব অধ্যক্ষ, হুগলী । 

বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্ , উকীল, মালদহ। 

বিপিনবিহারী গোস্বামী, ভাবনী, ছাতনী পোঃ, রাজসাহী। 
বিপিনবিহারী চটোপাধ্যায বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ, বাজে-শিবপুর, ' 

শিবপুর, হাওড়া। 

বিপিনবিহারী চন্দ্র, উলকুণ্ডা, পোঃ গনুটিয়া, বারতুম। 
বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য, পাশ্চাত্যপাড়া, রাজপুর, সোনারপুর, ২৪ পরগণা। 

রায় বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় বাহাছধ এম্ এ, বি এল্, ৩১ জর্জ টাউন, 

এলাহাবাদ। 

বিপিনবিহারী রায়, মুক্তাগ ছা, ময়মনসিংহ । 

বিভৃতিনীথ মিত্র, এজেণ্ট, টার্ণার মরিশন কোং, ঝালকাটা, বরিশাল। 

ডাঃ বিভূতিভূষণ চট্টোপাধায় এম্ বি, নাটোর, রাজসাহী। 
বিভূতিভূষণ ভদ্র বি এল্» উকীল, বহরমপুর । 

বিভুতিভূষণ রায় চৌধুরী, শ্রীযক্ত বিজয়কুষ্ণ রায় চৌধুরীর বাঁটা, হুগলী । 
বিমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, টাদপুরা, কুমিল্লা । 

বিমলাচরণ মৈনেয় বি এ, ঘোড়া মারা, রাজসাহী । 

ডাঃ বিমানবিহারী বস্তু, এম্ বি, বাঁচী। ] 

বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ, সাব ডেঃ কলেক্ীর, করিমগঞ্জ, শ্রীহ্ট। 
বিশান-স্বরূপ বি এ, এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, বাকীপুর। 
বিশ্বনাথ মাইতি, উকীল, কাথি, মেদিনীপুর । 

বিশ্বনাথ সিংহ বি এল্, উকীল চাদনি*চক্, কটক। 
বিশ্বেশ্বর দাস, হেড. মাষ্টার, শাস্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুল, শপ, নদীয়া। 
বিশ্বেশ্বর দে, প্রধান শিক্ষক, জেলাস্কুল, মালদহ। 

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, ফরিদপুর 1), 
বিশ্েশ্বর রায়, উকীল, নওগাও, রাজসাহী। | 

বিষুপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, হুগনী। 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৯৯ 

শ্রীযুক্ত বিষ্ুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, মোক্তার, কাটোয়া, বর্ধমান। 

৩১৫ 

বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস্. লিগাল্ রিমাম্রান্সার, বরোদা, বোস্বাই। 
বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ভূতপূর্বব সাবজজ, বৈগ্ববাটী, হুগলী । 

বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ৩৬ রাজনারায়ণ রায় চৌধুরীর ঘাট রোড, শিবপুর, 

হাওড়া । 

বীরচন্ত্র সিংহ এম্ এ, তেজনারায়ণ কলেজের অধ্যাপক, টি ভাঁগলপুর। : 

বীরেন্্রকিশোর আচীর্ধ্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ 

বীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, মূলচর, এ | 

বীরেন্দ্রনাথ রায়, চিথ্লিয়া, মীরপুর, নদীয়া! । 
বীরেশচন্্র দাস বি এল্, শ্রীনাসদত্তের গলি, পঞ্চাননতলা, হাওড়া 

বীরেশবর সেন, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী স্থপারিণ্টেপ্ডে্ট অব পুলিস্, গোয়াড়ী 
কৃষ্ণনগর, নদীয়।। 

বৃন্দাবনচন্ত্র রায়, জমিদার, বড়পন্দর, [দনাজপুর। 

বেণীমাধব প্রোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণ! | 
বৈকুঠচন্ত্র রায় চৌধুরী এম্ এ, অধ্যাপক, কষ্চনাথ কলেজ, বহরমপুর । 

« বৈকুষ্ঠনাথ দাস, গুজিয়াম, পোঃ কাশীগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 
৬২০ রার শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠনাথ সেন বাহাছুর বি এল্, সৈদাবাদ, খাগড়! পোঃ, বহরমপুর । 

শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠেশ্বর ভট্টাচাধ্য, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

৩২৫ 

৬৩৩ 

৬১৫ 

বৈগ্ভনাথ চৌধুরী, মোক্তীর, ইংরেজ-বাজার, মালদহ । 

বৈগ্যনাথ তরফদার, জমিদার, কাঞ্জিপূর, পাবন!। 

বৈগ্থনাথ বিশ্বাস, দূম্কা, সাওতাল পরগণ]। 

ডাক্তার ব্রজনাথ সান্তাল, বড়বন্দর, দিনাজপুর । 

কবিরাজ ব্রজবলভ রায় কাব্যক্বিশারদ, পার্বতী রায়ের গলি, টু চুড়া। 

ব্রজভূষণ গুপ্ত বি এলু, উকীল, খাগড়!, বহরমপুর । ্ 
ব্রজন্ুন্মর সান্তাল, সরম্বতী, এম্ আর্ এ এস, মোক্তার, পান্ণীপাড়।, ঘোড়ামারা, 

রাজসাহী 

ব্রজেন্ত্রকুমার বন্থ বি এল: খাগড়া, বহরমপুর | 

ব্রজেন্ত্রকুমার রায়, সম্পাদক-_ভিকৃটোরিয়া হাইস্কুল, সিরাজগঞ্জ । 

ব্রজেন্্রনাথ রায়, ম্যানেজার কাঞ্চনকাছারী, পত্বীতল!, দিনাজপুর । 
ব্রজেজনাথ বন্ধ এম্ এ, বি এল্, পেমতিয়া, পাংশা! পোঃ, ফরিদপুর । 

ডাঃ ব্জজ্জনাথ শীল এম্ এ, পিএচ. ডি, অধ্ক্ষ,_কুচবিহার কলেজ, কুচবিহার। 
বজেননুম্দর ঠাকুর উকীল, গোরাবাজার, বহরমপুর, বেঙ্গল। 

্্মনাথ পাল চৌধুরী, রাণাঘাট, নদীয়!। 
মোহাম্ত ভগবান্দাস, বড় জাখড়া, জাফরাগঞ্, নশীপুর, সুরশিদাবাদ । 



১০০ 

১৪৩ 

৪৫ 

৬৫০ 

৬৫৫ 

৩৬৩৩ 

৬১৬৫ 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক! 

শ্রীযুক্ত ভগীরখচন্ত্র দাস, মোক্তার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

ঞচ 

বটি খ্টি 

ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্ধমান। 

ভবতোষ মঞ্জুমদার, অফিন অব দি ডাইরেক্টার জেনারেল অব আকিওলজি, 
সিমল!। 

তবানীচরণ সেন, কালেক্টারের নাজির, কালীতলা, দিনাজপুর । 
ভবানীনাথ রায়, চিথ লিয়।, মীরপুর, নদীয় | 

ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, জমিদার, রঙগপুর ৷ 

ভবেন্্রনারায়ণ বড়, য়া, গৌরীপুর, আসাম। 
ভবেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তরত্ব এম্ এ, বি এল্, অধ্যাপক কৃষ্ণনগর কলেজ, 

কষ্চনগর। 

ভাগবতকুমার গোস্বামী শান্পী এম্ এ, অধ্যাপক, হুগলী কলেজ, হুগলী । 

ভারতচন্ত্র চৌধুরী বি এ, হেড মাষ্টার, করিমগঞ্জ হাই স্কুল, করীমগঞ্জ, প্রীহট্র। 
তজেন্ত্রনাথ বিশ্বাস, জমিদার, স্থুথড়িয়া, সোমরা পোঃ, হুগলী । 
ভূবনমোহন পাঠক বি এ, কেরোসিন অয়েল ডিপো, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা। 

রাজ ভূবনমোহন রায় বাহাদুর, রাঙ্গামাটা, চট্টগ্রাম । 

ভুবনমোহন সেন এম্ এ, অধ্যাপক কটন কলেজ, গৌহাটী। 

ভূক্জঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, কীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণ|। 
ভূধর দাস নি এল, ডিষ্রি কট কো, কুমিল্লা । 

ভুপতিচন্ধ দাসগুপ্ু বি এ, ভেডম।ষ্টার, লক্ষ্মীকান্ত হাউস্গুল, কলমা, ঢাক! । 

ভূপ কুমার দন্ত এম এ, আসকের গলি, ঢাকা। 

ভূপেন্দনাথ বাগচী, অক্সফোর্ড ও কেম্রিজ হোষ্টেল, এলাহাবাদ। 
ভৃপেন্্রনারায়ণ ঘোষ বি এন, রায় শুর্যনারায়ণ সিংহ বাহাছুরের বাটা, 

ভিকৃনাপাহাঁড়ী, মোরাদপুর পোঃ, বাকিপুর ] 
তূপেন্গনারায়ণ চৌধুরী এম্ এ, লোকাল অডিটার, বহরমপুর । 

ভূষণচন্দ্র দাস এম্ এ, কষ্চনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর | 

ভূঘণচন্দ্র মুখোপাধায় বি এল্, বনগ্রাম, যশোহর | 

ভৈরবগিরি গোস্বামী. জমিদার, মাহীগঞ্জ রঙ্গপুর। 

ভৈরবচন্ত্র দত্ত বি এল্, নন্দীর বাগান, সালিখা, হাওড়া । 

রাও সাহেব ভোলানাথ চট্রোপাধ্যায়, কেরোলী ষ্টেট কাউন্সিলের সভ্য, 

কেরৌলী, রাপুতানা। 
ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায় বি সি ই, একুজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, বনগ্রাি্শোহর। 
মণিমোহন সেন, জমিদার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ । ও 

মনীক্্রনাথ গঙ্গেপধ্যার বি এর্, উকীল, ভাগলপুর]। 

মণীস্্নাথ চটযোপাধ্যায়, ক্ৃধনগর। 



সাহিতা-পরিষণ-পঞ্জিক! ১০১ 

শ্রীযুক্ত মণীন্ত্রনাথ মণ্ডল, জমিদার, কসাড়িয়া, খেদগিরি, মেদিনীপুর । 
. ». মণীন্ত্রনাথ রায় এম্ এ স্তাযশান্ত্রের অধ্যাপক, মেদিনীপুর কলেজ, 

কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর । 

৬৯৫ & 

মণীক্্ভূষণ দত্ত এম্ এ, বি এল. ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটা কালেক্টার, 
এনায়েত বাঁজার রোড, চট্টগ্রাম । 

মণীধিনাথ বন্থ সরন্বতী, এম্ এ, বি এল্, উকীল, কেরাণীটোলা, মেদিনীপুর | 

মতিলাল গুহ, একাউণ্টাণ্ট, পি ডত্লু ডি, ভামে।, বন্ধা। | 

ডাক্তার মতিলাল বন্থ এল্, সি, পি, এস, রৈভদ্রদী, উজীরপুর, বরিশাল। 

মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর | 
মথুরানাথ সিংহ বি এল্, উকীল, বাকিপুর। 

মধুস্দন চৌধুরী, মৃজ্জাপুর, বেলডাঙ্গ।, মুরশিদাবাদ । 

মধুহদন দাস বি এ, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিপার, ঢাক|। 

মধুস্দন রায় বি এল্, উকীল দিনাজপুর | - 

মধুস্দন সিংহ বি এ, কান্দি রাজস্ক,লের প্রধান শিক্ষক, কান্দি, মুরশিদাবাদ। 
মদেন্দরমোহন ঠাকুর, "দ্েবমন্দিরম্”, মাণিক্যহার, শক্কিপুর, মুরশিদাবাদ। 

মনোমোহন চক্রবন্তী, (ক) সম্পাদক, ব্রাঙ্মণডাঙ্গ! অমরাবতী লাইব্রেরী, রায়গ্রাম, 

যশোহর। 

মনোমোহন চক্রবন্তী (গণ, এম্ এ, এম আর্ এ এদ্, ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট, খুলনা। 

রায় চৌধুরী মনোমোহন বক্সী, জমিদার, কুচবিহা!র | 
মনোমে।হন বন্দ্যোপাধ্যায় নি এল্, মুন্সেফ, নেত্রকোণ।, ময়মনসিংহ | 

মনোমোহন সিংহ রায়, জমিদার, মাখালপুর, চু চুড়া। 

মনোরঞ্জন সরকার, পাটিকাপাড়া, হাতিবু্া, রঙ্গপুর। 
মনোহরচন্দ্র সরকার, কূলাকাশ; হুগলী । 

মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ, অধ্যাপক, সাবৌর কলেজ, সাবৌর, ভাগলপুর । 

মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, ৰি এল্, উকীল, কাটোয়া, বর্দমান। 

মন্মথনাথ বিশ্বাস, ভোলাডাঙ্গা, নদীয়! | 
মন্সথনাথ ভাছড়ী, ডিষ্বীক্ট ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, টোন, লোয়ার বর্ম । 
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ট্রেজারার, পুরা । 

মন্থনাথ সেন বিএ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ইয়া-হিয়াগঞ্জ, লক্ষৌ । 

ডাক্তার মন্মথেশচন্দ্র সান্তাল এল্ এম্ এম্, আসিষ্টাণ্ট সার্জন, নৈনপুর 
বি এন্ রেলওয়ে। 

মৌলবি মহম্মদ এরসাঁদ আলী খা চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী। 
মৌলবি মহম্মদ আমিরউদ্দিন্ধান্, ফরিদাবাদ, শ্তামগঞ্জ, রঙ্গপুর 1 

মহিমচন্ত্র ঘোষ বি এ, আই, সি, এস্, এডিশনাল ও সেসন্ জজ, ময়মনসিংহ। 
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যুক্ত কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী, হেতমপুর, বীরভূম । 
» মহেন্্রকুমার সাহা! চৌধুরী বি এল্ , উকীল, রাজসাহী।, 

এ মহেত্্রচন্ত্র লাহিড়ী, শ্রীরামপুর | 

» মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, বর্ধমান । 

» মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, বক সিগনাল ইন্সপেক্টার, সৈদপুর, রঙ্গপুর । 

« পণ্ডিত মহেন্্নাথ ত্রিপাঠী. কাব্যতীর্থ-কবিরত্ব, অধ্যাপক তাজপুর চতুষ্পাঠী, 
থলিসাডাঙ্গ!, ভায়৷ কাি, মেদিনীপুর | 

* মহেন্দ্রনাথ দাস এম এ, বি এল্, মুন্সেফ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী । 
« মহেন্দ্রনাথ মহান্তি “গোপেন্দ্র-নিকেতন”, পটাশপুর, মেদিনীপুর । 

৭৯৫ » মহেন্দ্রনাথ সরকার, হোটেল সিবিল, মুশৌরী। 

» মহেন্্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা. মুর শিদারাদ। 
» মহেন্ত্রনারায়ণ সরকার, বাণুনিয়. গোমনাতি পোঃ, রঙ্গপুর। 
» মহেন্ত্লাল চট্টোপাধ্যায়, শানাপাড়া, শিবপুর, হাওড়|। 
* মহেজ্্রলাল দাস বি এল্, উকীল, চট্টগ্রাম। 

৭১৯ » মহেন্ত্রলাল রায় বি এল্, উকীল, ঢাকা । 

» পণ্ডিত মহেশচন্তর স্তায়রত্ব, নেওয়াশী, পয়রাডাঙ্গা, রঙ্গপুর। 

*» মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, মানকর, বর্ধমান । . 

» মহেস্বর দাস, সব-এসিষ্টাণ্ট সার্জন, থাপা ডিন্পেন্সারী, নাগপুর। 

» মাথনলাল গঙ্পোপাধ্যায় বি এ. শ্রীযুক্ত অনদাপ্রসাদ চৌধুরীর বাটা, শ্রীরামপুর । 
৭১৫ » মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, কোর্ট ইন্স্পেক্টার, ফরিদপুর । 

* মাধবচন্দ্র সিকদার বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 
» মুকুন্দচন্্র দান, পু*টিমারী, দীনহাটা, কুচবিহার। 
« রায় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় বাহার এম্ এ, বি এল , ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট ও 

কালেক্টার, বাকীপুর। 
» মুকুন্দলাল রায়, রঙ্গপুর-বাঞ্জার, রঙ্গপুর। 

৭২৪ » মুলুকটাদ চৌধুরী, দামিহা, বাদল! পোঃ, ময়মনসিংহ । 

» সৃগেন্্কুমার দত্ত, সালিবা, হাওড়।। 
» রা মৃত্যু্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর এম্, আর্. এ, এদ্, সম্ঘপুষ্করিণী, শ্যামপুর, 

» মোক্ষদারঞ্ন রায়, জমিদার, গুজর, নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম । রি 

মোহান্ত মহারাজ ম্থমেরগিরি গোস্বামী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
৭২৫ » মোহিনীনাথ বিশী, জমিদার, জোয়াড়ী, রাজসাহী। নি 

» ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষ এল্ এম্ এস্, ফোর্ট হাসপাতাল, চম্পানগর 
ৃ + ভা ] 

» মোহিনীষোহন দত বি এল্, সবজজ, মুঙ্গের। কর যা 
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শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন ধর এম্ এ, দেওয়ান, মম়ূরভঞ ষ্টেট, বারিপদা, ময়ূরভঙ্জ। 

” মোহিনীমোহন মৈত্রেয়, (ক) শিববাটী, বগুড়া । 

৭৩* » মোহিনীমোহন মৈত্রেয় (খ) কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর | 

» যক্জেশ্বর গিরি, মোক্তার, নূতন বাজার, বালেশ্বর | 

» যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণ!। 

» যজ্ছেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীহট্র, আসাম । 

» যজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশামবাজার, মুরশিদাবাদ। 

» যতীক্ত্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ, এম আর্ এ এস্, এফ. আর্ এচ. এস.) 
ডেঃ মাঃ, আলিপুর ভুয়ার্স। 

» যতীন্দ্রকুমার রাঁয় চৌধুরী, জমিদার, ফতেপুর, ইটাকুমারী, কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

» যতীন্ত্রনাথ চক্রবন্তী কে) বি এ,এম্ এস্ এ, এগ্রিকাঁলচারাল স্থপারভাইজার, শিলং । 

» যতীন্ত্রনাথ চক্রবন্তী (খ) আই বি ভি সি, ভেটারনারী সার্জন, বালেশ্বর। 

*« যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্রাচাধা, “সাধনাকুটার” গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | 

« যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, আরামবাগ, হুগলী । 

» যতীন্দ্রমোহন রায়, (ক) এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, পি, ডক্লিউ, ডি, 

7, ভাণ্ডার, সি, পি।' 

৭৩৫ 

৭8০ 

» যতীন্ত্রমোহন বার, (খ) ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা। 

» যতীন্দ্রমোহন রায় বি এ, (গ) বোয়ালিয়!, হরিনারায়ণপুর, নদীয়া ) 

» যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, রাঁধাবল্লভ, রঙ্গপুর । 

৭৪৫ » যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, ডেপুটা-ম্যাজিষ্রেট, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ। 

» তীন্দ্রমোহন সেন বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 
» বতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার কুণ্ডী, পোঃ গ্ামপুর, রঙ্গপুর | 

5. যতীশচন্দ্র বস্থ এম্ এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট, ছাপর1। 

» যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুলীনপাড়, পোঃ সুখচর, ২৪ পরগণা। 

৭৫* ,» যদুনাথ ঘোষ বি এ, হেড নাষ্টার, সৈদপুর এচ. ই স্কুল, সৈদপুর, রঙ্গপুর । 

» রায় বছুনাথ মজুমদার বাহাছ্বর এম্ এ, বি এল্, যশোহর। 

»* যছুনাথ মুখোপাধ্যায়, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর । 

» যছুনাথ রায় বি এল্, বালুরধাট, দিনাজপুর । 

« যছুনাথ সরকার এম এ, পাঁটন! কলেজের অধ্যাপক, বাঁকিপুর। 

» যছুনাথ সাহা, ডাঙ্গাপাড়া, ভায়া নাটোর, রাজসাহী। 

যর, চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্ধমান। 
“রি যা তা মোহন চৌধুরা, ইংলিস্ ক্লার্ক, সুপাঃ আফিস, রাঙ্গামাটা, চট্টগ্রাম । 

» যামিনীকাস্ত বন্ধু বি এল্, উকীল, ধুবড়ী, আসাম। 
» বামিনীকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী, ৬ পাৎলা খর লেন, ঢাকা। 

৭৫৫ 
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৭৮* শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন বি এল্, জমিদার, রঙ্গমহল বিল্ডিংস্, হম্পিটাল রোড, উট্টগ্রাম। 

বামিনীনাথ রায় চৌধুরী, আলোয়া, কাগমারী, টাঙ্গাইল। 
যুগ্রলবিহারী মাকড় এম্ এ, বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম। 
যোগীন্দ্রচন্ত্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর | 

এ যোপীন্দ্রনাথ মৈত্র, পাবনা । 

৭৬৫ » যোগীন্নাথ সমাদ্দার বি এ এফ. আর্ ই এন; এফ, আর্, হিষ্ট) এস্, 

এম্ আর্ এস্ এ, অধ্যাপক, পাঁটনা কলেজ, বাকীপুর। 

» যোগীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচাধ্য শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বিদ্ভাবিনোদ কবিচিস্তামণি, 

| আমুর্বেদ-শাস্তি-কুটার, সিরাজগঞ্জ । 
» যোগীন্দ্রপ্রসাদ্দ মৈত্র, নশাপুর, মুরশিদাবাদ । 

«এ যৌোগেন্্রকিশোর রক্ষিত, তাতিবাজার, টাকা । 

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী, রানগোপালপুর, ময়মনসিংহ! 

৭৭* শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী বি এল্, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা । 
»এ যোগেন্ত্রচন্দ্র বিশ্বাস, কুমিল্লা 

» যোগেশ্দ্রনাথ গুপ্ু, মুন্সীবাড়ী, পোঃ মূলচর, ঢাকা। 

*» যো গেন্নাথ .ঘাষ বি এ, এল্ এল্ বি, সরকারী উকীল, সিক্রোল্, 
বেনারস্ ক্যাণ্ট। 

॥ যোগেক্জনাথ দে, উচালন, বদ্ধমান। 

৭৭৫ ৮ যোগেন্জনাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ। 

» যোগেন্রনাথ সরকার বিএল্, উকীল, মেদিনীপুর । 

» যোগেন্্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, হরিপুর বড়তরফ, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর । 

» যোগেন্্রলাল নন্দী বি এ, সাব-ডিবিশনাল আফিসার, কালনা, বদ্ধমান। 
* যৌগেশচন্দ্র কাস্তগির বি এল্, এড্ভোকেট, ৩ সরফরাজ রোড, রেঙ্কুন। 

৭৮০ * যোগেশচন্ত্র গুহ এম্ এ, বি এল্, উকীল দিনাজপুর । 

» যোগেশচন্দ্র থোষ, সাব-রেজিষ্টার, কাটোয়।, বর্ধমান। 

এ যোগেশচন্ত্র চক্রবর্তী, ধল|, ময়মনসিংহ । 

« যোগেশচন্ত্র দত্ত বি এল্, উকীল দিনাজপুর । 

* যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, (ক) মিলিটারী ডিপার্টমেন্ট, ক্লার্ক স্ ব্যারাক, সিমলা । 

৭৮৫ ৮ ফযোগেশচন্ত্র দাস গুপ্ত (খ) বি এ, ৭৭ লায়াল ষাট, ঢাকা। 

» যোগেশচন্ত্র ভট্টাচার্য বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, গফরগাও, ময়মনসিংহ রী, 
»৬ যোগেশচন্ত্র ভাছড়ী, পোড়জলা, পাবন!। 
*» যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল্, উকীল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর। 

» ডীত্তার যৌগেশচন্দ্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

৭৯* » স্নায় সাহেব যোগেশচস্র রায় বিস্তানিধি (ক) এম্ এ, এফ, আন! 
এফ. আর্ এম্ এস্, রাভেন্শ! কলেজের অধ্যাপক, কটক। 



রর সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! ১০৫ 

প্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় (খ), শিক্ষক, বসাইল, ময়মনসিংহ | 

1৯৫ ৪ 

ঞচ 

৮০৫ 
ঞ্ঠ 

যোগেশচন্দ্র সেল, ম্যানেজার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

যোগেশচরণ সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর । 

রজনীকান্ত ত্রিবেদী, জমিদার, বহড়া, কান্দি, মুরশিদাবাদ। 

রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সগ্ঘপুক্ষরিণী, পোঃ ঠামপুর, রঙ্গপুর। 

রজনীকান্ত বন্থু এম্ এ, অধ্যাপক রাভেন্স। কলেজ, কটক। 

রজনীকান্ত ভট্টাচার্য কে) উকীল, নবাবগণ্জ, রঙ্গপুর | 

রজনীকান্ত ভট্টাচার্য, (খ) পেস্কার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

রজনীকান্ত ভৌমিক এম্ এ, বি এল্, নারেব, আহেলকার, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার | 
রজনীকান্ত মৈত্রের, পুলিন আফিম, দিনাজপুর । 

রজনীকান্ত রায় দপ্তিদার এম্ এ, এক্ষ্টা! আসিষ্টান্ট কমিশনার, শিবসাগর, আমাম। 

রজনীকান্ত সরকার, মালঞ্চী, রাঁনবাড়ী, রাঁগসাহী। 

রঞ্জনীমোহন বসাক, মোক্তার, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা । 

রজনীরঞ্জন দেন বি এ, শিক্ষক, শ্রী । 

রণিচ্চন্দ্র লাহিড়ী এম্ এ, বি 'এল্, উকীপ, পাবনা । 

মাননীয় মহারাজ শ্রীঘুক্ত রণঞজিং সিংহ বাহাছব' নশাপুর, মুরশিদাবাদ । 

শ্রীযুক্ত রণন্গিৎ সিংহ বি এল্, উকীল, ভাগলপুর । 

৮১৪ ০ 

৮১৫ ১, 

রণীন্্রনাথ ঠাকুর নি এসসি, সিলাইদ, নদীয়া । 

রনীন্দ্নারাঘ়ণ দোষ এম্ এ, ১২ রাজনারারণ রায় চৌধুরীব ঘাট রোড, হাওড়।। 
রণীন্্নারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, ধুবড়ী, আসাদ । 
রমণীকাস্ত মুখোপাধ্যার, মোক্তার, আলিপুর-ড়য়ার্স, জলপাই গুড়ি । 

রাজ! রমণীকান্থু রায় (ক) বি'এ. চৌগা, রাছসাহী। 

রমণীকান্ত রায় (খ) মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

রমণীকিশোর গুপ্ত বি এল্, উকীল, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ । 

রমণীমোহন ঘোষ বি এল্, ডাকঘরসমুহের সুপারিন্টেণ্েণ্, 

বহরমপুর ডিভিশন্, বহরমপুর ও রাণাঘাট। 

রমণীমোহন দাস এম্ এ, ডেপুটী ম্য।জিদ্রেট, ময়মনসিংহ। 

রমণীরঞ্জন দত্ত বি এ, ম্যানেজার, কোর্ট অৰ্ ওয়ার্ডস্ ছেট, গোলো কপুর, ময়মনসিংহ । 

রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, শিক্ষক, রাঞজসাহী কলেজিয়েট স্কুল, ঘোড়ামার|। 

রমাপ্রসাদ ক্স বি এ, এক্স্রা৷ আসিষ্ান্ট স্থপারি্টেণ্ডে্ট, সার্ভে অব ইগ্ডিয়া, 

মুশৌরী। 
রমেশচ্্ দত্ত বি এ, কমিশনারের পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট, চট্টগ্রাম । 

চা নিয়োগা এম্ এ, বি এল্, কালীতলা, দিনাজপুর | 
টি ভট্টাচার্য, সম্পাদক, শ্রীহট বৈদ্িক-সমিতি, মগলাবাজার, শ্রীহট্ট। 

১৪ 
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শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, ধাঁপ, রঙ্গপুর | 
এ রাইকিশে।র প্র।মাণিক, মোক্তার, মালদহ । 

৮২৫ » রাইচরণ মন্গুমদীর, পুলিশ সব-ইন্স্পেক্টীর, লালমণির হাট, রঙ্গপুর | 

এ ডাঃ রাঈপদ রায় এল্ এম্ এদ্. বার্গাচড়।, নদীয়া! | 

» রাখালচন্দ্র চৌধুরী, পোঃ ধরাইল, রাক্গপাহী । 
» রাখালমোহন বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বীরভূম | 

» রাখালরাক্জ পায় বি এ, দ্বিতীয় শিক্ষক, আলবার্ট ভি্টর ইনৃষ্টিটিউট্, বদ্ধমান। 
৮৩৭ » রাকুমার চক্রবর্তী, "বর্ণ প্রেস”, ঢাকা। 

» রাজকুমার বন্দ্যোপ।ধ্যার়, (ক) ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট, গভর্ণমেণ্ট অব. ইওিয়া, 
সিমলা । 

» রাজকুমার বন্দোপাধ্যায় (গ) বি এল্, উকীল, নড়াইল, বশোহর। 

*» রাজকুমার সেন এম্ এ. গারুডর্গা, হাসাইল পৌঃ, ঢাক।। 

» রাঙ্গগোপাল আচার্য গোন্বামী, বেরো বেলতোড়া, মানভৃম | 

» রাজচন্দ্র দত্ত, অমিদার, বাঁগ্ডেল রোড, চট্টগ্রাম । 

»এ রাজচন্দ্র বন্মা সরকার, গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা, পোঃ রঙ্গপুর | 

« রাঙ্গনারায়ণ মুখে।পাধ্যায় বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, উত্তরপাড়া । 

» রাজমোহন মুখোপাধ্যায়, জয়দিয়া, নদীয়। | 

» কনিরাপ্র রাজমোহন রায় কবীন্দ্র, 'আমুর্বেদাশম, পোঁঃ মোরাদপুর, বাঁকিপুর। 

» গাজবিহারী দাস, বাসুদেবপুর, জয়দেবপুর, ঢাক। | 

, রাজেন্দকুমীর উকীল, বি এল্, স্টকীল ময়মনসিংহ । 

» রাদ্গেন্্নাথ চটোপাধ্যায় বি এল, লোকনাগ ভট্টাচার্যের লেন, শিবপুর, হাওড়া। 

» রাজেন্দনাথ বম্থু বিএ সব ম্যানেজার, বদ্ধমান রাজ, কুজং, অনস্পুর, কটক। 

» রাজেন্রন।থ রায় বি এল., মুন্সেফ, কাল না, বর্ধমান । 

৮৪৫ » রাজেন্ত্রলাল আচীর্ষা বি এ. ম্যানেজার, জয়পুর গবর্ণমেন্ট ষ্টেট, বগুড়া । 

» রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'এম্ এ, অধ্যাপক কষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর । 

« রাধাকঞ্চ বিখবাস এম্ এ, বি এল. , হাইকোর্টের উকীল, কলিকাতা | 
» রায় রাধাগোবিন্দ চৌধুরী বাহাছুর, এম্ এ, বি এল. , গভর্ণমেন্ট উকীল, রীচী। 

» রাঁধাগোবিন্দ নাথ এম্ এ, অধ্যাপক ভিক্টোরিয়া! কলেজ, কুমিল্লা । 
» রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, অধ্যাপক রাজসাহী কলেজ, রাজসাহী | 

« রাধাচরণ ভর্টীচার্ধ্য বি এল.» উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 
» রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর, জমিদার, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ |. 
» রাধিকানাথ সাহা, সেরপুর, পোঃ বগুড়া । 

» রাধিকা প্রসন্ন চন্দ, পোড়াবাড়ী ্টামারধাট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 
৮৫৫ » রাধিকাপ্রসাদ্ বড়া, ম্যাজিষ্টেট, সোনারি, শিবসাগর | 

৮৩৫ 

৮৪০ 

৮৫৩ 



৮৬৩ 

৮৬৫ 

৮৭৩ 

৮৭৫ 

৮৮৩ 

৮৮৫ 
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শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন মুন্নী, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া । 

মা, 

রাধিকামোহন সেন, এম্ এ. বি এল, গভঃ উকীল, বহরমপুর, বেগল। 

রামকমল সিংহ, কান্দি, মুর শিদাবাদ । 

রামকানাই দত্ত উকীল, ব্রাঙ্গণবাঁড়িয়া, ত্রিপুরা! । 

রামকিস্কর রায়, জমীদার, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ । 

রামগোপাল ঘোষ, মগরাহাঁট, ২৪ পরগণ! | * 

রামগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোঁড়া, ভায়! কান্দি, মুর্শিদাবাদ । 

রামচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি এল. সাবজজ, আজমগড়, উপ। 
রায় রামচন্দ্র মৈত্রী সমাজপতি, ভোগপুর, ভায়া কোলা, মেদিনীপুর | 

রাজা রামচন্দ্র রা বীরবর, মনোহরপুর রাজবাটা, দাতন, মেদিনীপুর । 

রামচন্দ্র শর্মা বৈগ্ধশাস্ী বৈগ্ভভুবণ, গোকুল, মথুরা। 

রামচন্দ্র সেন বিএল ১ উকীল, দিনাজপুর । 

রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ঘোঁড়ীমারা, রাজসাহী । 

রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিএ. জীননামুদ্ধ ঘাট রোড, নৈহাটী, ২৪ পরগণা। 

রামপ্রসাদ ঘোষাল বি এ, রায় বাহাদুর এচ.পি ঘোষাল একৃজিকিউটিব, 
ইঞ্জিনিয়ারের বাসা, আড়া। 

রামপ্রাণ গুপ্র, কেদা পু, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ | 
রামরতন সরকার, ঘুটীয়াবাজার, চু চড়া, হুগলী । 
রামলাল সিংহ বি এল, উকীল, মোরাদপুর, বাকিপুর। 

রামেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কঞ্চনগর । 

রামেশ্বর চক্রবর্তী, ঝড়িয়া, মানভূম। 
রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, শাস্তিকুটার লাইব্রেরী ও 

অক্ষয় দত্ত স্থৃতি-সমিতি, বালী, হাঁওড়া। 

রেব্তীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল, ময়মনসিংহ । 

রেবতীরমণ দত্ত এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, দিনাজপুর | 

রোহীন্দ্রনাথ শন্ম৷ বি এ, মণিপুর ঠ্েট, ইন্ফাপ, আসাম । 

লক্ষণচন্দ্র রায়, সাতক্ষীরা, খুলনা । 
রায় লক্ষমীনারায়ণ আঢ্য, আরামবাগ, হুগলী । 

লক্মীনারায়ণ গুপ্ত, ৩৬ কালভৈরব রোড, বেনারস-সিটি। 

ললিতকিশোর মিত্র বি এল্, উকীল, পুরুলিয়া । 

ললিতরৃষ্ণ ঘোষ, পুলিশ সব ইন্স্পেক্টার, পোঃ কুমারগণ্জ, দিনাজপুর | 
ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়, সব-রেনিষ্ট্রার, মেহেরপুর, নদীয়া! । 

ললিতচন্ত্র বন্গ্, এ এম্ আই ই ই, ইলেকটি ক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীনগর, কাশ্মীর । 

ললিতবিহারী সেন রায়, কাণা-নরেশের প্রাইভেট সেক্রেটারী, 
১০ সদানন্দ বাজার, কাশী। 



১৩৮ 
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৮৭৯৫ 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র রায় চৌধুরী কবিরদ্র, পোঃ বোদর!, ২৪ পরগণা। 

ঞ্ঠ 

ললিহমোহন কর কাব্যতীর্ঘ এম্ এ, “সা রস্বতা শ্রম”, চন্দননগর | 

ডাঃ ললিতমোহন ঘোব, ফরিদাবাদ ডিস্পেন্সারী, শ্তামাগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট, গঞ্ট'ন কাস্ল, সিমলা । 

ললিতমোহন পাল, আদাচাকি, ভাঙ্গাবাড়ি, পাবনা । 

ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), মহিষাঁদল, মেদিনীপুর। 

ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) বি এল্, সৈদাবাদ, খাগড়া, মুরশিদাবাদ। 

কবিরাজ ললিতমোহন বাগ্চী কান্যতীর্থ কবিরঞ্রন, খয়রামারি, 

সাদিখার দেয়াড়, মুরশিদাবাদ। 

ললিতমোহন মুখোপাধ্যান্ব, সম্পাদক-_বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ ও | 

বারাণসী-শাখা-পরিষত, ৭৪ খালিসপুরা, কাশী। 

ললিতমোহন মৈত্র, জমিদার, তাণন্দ, রাজসাহী। 

ডাঃ ললিতমোহন সিংহ, বি এ, হোমিওপ্যাথিক চিকিংসক, কাণপুর। 

লোকনাথ দণ্ড, ম্যানেজার, ডিম্লা এস্টেট, রঙ্গপুর ৷ 

শচীন্দ্রনাথ রায়, কাঞ্চনতলা, মুরশিদাবাদ । 

শচীন্দ্র্ষণ ঘোষ, সম্পাদক, শক্তি লাইব্রেরী, রায়গ্রাম, যশোহর । 
শচীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, সাব, ৫েজীস্টার, তমোণুক, মেদিনীপুর । 

শরচ্চন্দ্র চক্রবন্তী বি এল্, আলনটাদ-বাজার, কটক। 

রায় শরচ্চগ্্র চট্োপাধ্যার বাহাদুর বি এশ্, সরকারী উকীল, বঙ্গপুর ৷ 

শরচ্ন্দ্র চৌধুরী, (ক), ৫ এল্গিন রোড, এলাহাবাদ। 
শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, (খ), “মবিত।-প্রেস' পুটিয়৷ পোঃ, রাজসাহী। 

শরতকুমার দর্ভ এম্ এ, 'অধাপক, শিবপুর, সি ই কলেজ, শিবপুর, হাওড়া । 
শরচ্চগ্র দাস, মুকুদম্পুর, মালদহ । 

শরচ্চন্্র পুরকায়েত সাহিত্যব ত্র, পার্লিয়া, ডায়ম গু-হারবার, ২৪ পরগণ|। 

শরচ্চন্ত্র বহু, পো অফিস, র্পপুর । 

শরচ্চন্্র বিশ্বাস, বি এ, বুড়া শিবতলা, ব্রিটিশ চন্দননগর, চুচুড়া। 
শরচ্চন্দ্র মজুমদার, রঙ্গপুর-বাগার, রঙ্গপ্র। 

শরচ্চন্্র সিংহ রায়, জমিদার, পীরগঞ্জ, রায়পুর, রঙ্গপুর। 

শরংশণী দত্ত, পুলিশ ইন্স্পেক্টার, ১২ আসক জনাদার লেন, ঢাকা । 

কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, (ক) জেমো রাজবাটী, পোঃ জেমো, ভায়া কান্দি, 

মুরশিদাবাদ। 
কুমার শরদিন্পুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, (খ) দিনাজপুর । 

শরৎকান্ত রায়, বিশিয়! দেওয়ানবাটী, পোঃ খাজুরা, রাজসাহী। 
ডাঃ শরৎকুমার চৌধুরী, বি এ, এম্ বি, বেনারস্ সিট, বেনারস্ ক্যান্ট। 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক! ১০৯ 

শ্রীযুক্ত শশধর বিগ্াভৃষণ, প্রধান শিক্ষক, লোহাগড়া, জয়পুর পোঃ, যশোহর । 

৯২০ মাননীয় রাজ! শ্রীযুক্ত শশিকাস্থ আচাধ্য চৌধুরী বাহাদুর, ময়মনসিংহ । 

শ্রীযুক্ত শশিকিশোর চঙ্গদার নি এল্, উকীল, নাওগা, রাজসাহী । 
” শশিভৃষণ ঘোষ, আদমপুর, ভাগলপুর | 

» শশিভৃষণ ঠাকুর, বরিয়া-পাকুড়িরা, রাজসাহী। 

”» শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “পললীবাসি'সম্পাদক, কালন।, বদ্ধমান। 

৯২৫ ৮ শশিভৃষণ বন্থ, এম্ এ, অধ্যাপক, ক্রঞ্চনগর কলেজ, কষ্চনগর 

” শশিতৃষণ সিংহ, নায়েব, তারাপুর, মল্লারপুর, বীরভূম । 

” শাস্তণচরণ বিশ্বাস, হড়া, পোঃ ব্রাহ্দণগা, হুগপী। 

” শিবচন্ত্র খাল, টু চুড়া, ভগলী। 

”» শিবনাথ গুপু, বি এ, কাঁয়স্থ জুবিলী একাডেমীর শিক্ষক, আড়া, সাহাবাদ। 
৯৩০, ». শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৮ রাননিধি চট্টোপাধ্যায়ের লেন, উত্তরপাড়া, হুগলী । 

». শিবপ্রসাদ দলপতরাম পণ্ডিত, কঈম ইন্প্পেক্টার, বারাণ, কোটা এগ্রেট, রাজপুতান|। 
» ডাঃ শিবপ্রসাদ শন্ম। রাঁর এম্ বি, 'এম্ আর্ সি এস, ৪ লায়াল রোড, এলাহাবাদ। 

” কুমার শিবশেখরেশ্বর রার বি এ, তাহিরপুর, রাজসাহী। 
” ডাঃ শিশিরকুমার পাল এল্ এম্ এস্, স্থপারিণ্টেপ্ডেণ্ট, 

লুইস্ ছুবিলী সানিটেরিয়াম, দার্জিলিং। 

৯৩৫ ৮” শীতলচন্দ্র রার, জমিদার, সামটা, যশোহর | 
”"  শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ) বি এল্ » শ্তামবাজার, বদ্ধমান। 

” কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রার চৌধুরী, জমিদার, রামগোপালপুর পোঃ১ ময়মনসিংহ । 

» শ্যামকিশোর মুন্সী, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া । 

” শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বামপুরহাট, বীরভূম । 

৯৪০ * ্ঠামাচরণ চক্রবর্তী কালীপুর গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | 

» শ্ঠামাচরণ সেন, হেডক্লাক, আফিস অব দি গতর্ণমেণ্ট রেলওয়ে একাউণ্ট, চট্টগ্রাম। 
৮» শ্যামাধন চটোপাধ্যায়, সাতঘর, জয়নগর, ২৪ পরগণা । 

« শ্তামাপদ ভষ্টাচার্্য বি এ, মাতলী, নাগাবাড়ী, টাঙ্গাইল । 
« শ্রীজীবচন্ত্র লাহিড়ী, গৌরীপুর এষ্টেট, গৌরীপুর, আসাম । 

» শ্রীনাথ আচাধ্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 

» স্্রীনাথ রায়, চীফ. ম্যানেজীর, রাজ! বাহাদুরের এঞ্রেট, ময়মনসিংহ 

* শ্রীনাথ সিংহ, মধ্য-শ্রীরামপুর, জৌয়ানিয়া-ভালুকা পোঃ, নদীয়া! । 
» শ্ীনাথ সেন, ভূতপূর্র্ব ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, কামারখারা, পোঃ ন্বর্ণ গাম, ঢাক! । 
» শ্রীপতিনাগ শন্মা মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এম্, বড়বাজার, বদ্ধমান। 

» শ্রীবনবিহারী সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর । 
» শ্রীমীধব চট্টরাঁজ বি এ, এডওয়ার্ড করোনেশন স্ষুলের প্রধান শিক্ষক, জিয়াগঞ্জ, 

মুরশিদাবাদ। 

৯৪৫ 

৪৯৫৩ 
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সাহ্ত্য-পরিষৎ-পঞ্রিকা 

শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্রেয়, বলিহার রাঁজ-কাছারী, রাজসাহী । 
শ্ীশচন্দ্র দাস পূ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপূর | 

রায় শ্রীশচন্দ্র বন্ বাহাদুর বি এল্, জজ স্মল কজ কোর্ট, কাশা। 

শ্রীশচন্ত্র সিংহ এম্ এ, চুয়াডাঙ্গা, নদীয়। | 

শ্রীহ্য মুখোপাধ্যায় বি এল্ , উকীল, বর্ঘমান। 

সতীনাথ সিংহ রায় জমিদার, দেহুড়া, আঝাপুর পোঃ, বর্দমান। 

সতীপ্রসাদ সেন গুপু, স্থপারিণ্টেপ্ডেন্ট পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের আফিস, ঢাকা। 

সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাব-ম্যানেজার, ওয়ার্ড ষ্টেট, স্থরসন্দ, মজঃফরপুর। 

সতীন্দ্রনাথ পন্দ্যোপাধ্যায়, “ইন্ত্রালয়”, গঙ্গাটিকুরী, বদ্ধমান। 

মোহান্ত মহারাজ সতীশচন্দ্র গিরি, তারকেশ্বর, হুগলী । 

সতীখচন্দ্র গোন্বামী, মোক্তার, নওগা, রাজসাহী। 

সতীশচন্দ ঘোষ নি এ, ডেপুটা ম্যাগিষ্টেট, ব্রাঙ্গণবাড়িয়। কুমিল্লা । 
সতীশচন্্র চক্রবর্তী কে) সম্পাদক, সাহিত্য-সমিতি, নবগ্রাম, হেমনগর, ময়মনসিংহ | 
সতীশচন্দ্র চক্রবন্তী (৭) ধলা, ময়মনসিংহ | 

সতীশচন্দর চক্রবর্তী এ) মোক্তার, ঘোড়ামার1, রাজসাহী। 

সতী শচন্দ্র চক্রবত্তী (ঘ) এম্ এ, হেড মাষ্টার, রামমোহন রায় সেমিনারী, 

মোরাদপুর, বাকীপুর। 

সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি ই, ডিছ্বীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, রুষ্ণনগর | 

সতীশচন্ত্র চৌধুরী, শ্রীধুক্ত কে সি, চৌধুরী মহাশয়ের বাটা, হেমনগর, ময়মনসিংহ 
সতীশচন্ত্র দাস, শিক্ষক, গৌহাটা কল, গৌহাটী, আসাম। 

সতীশচন্দ্র দেব (ক) এম্ এ, কেমিট্টীর অধ্যাপক, মুর সেণ্টাল কলেজ, কর্ণেলগঞ্জ, 

এলাহাবাদ। 
সতীশচন্দ্র দেব, (খ) ধি এল্, উকীল, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্র। 
সতীশচন্্র নিয়োগা, জমিদার, আ[দমদীঘী, বগুড়া। 
ডাক্তার সতীশচন্দ্ বন্যোপাধযায (ক) এমএ, ডি এল্, ১৩ এডমনষ্টোন্ রোড, 

.* এলাহাবাদ। 

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খে), তকসিববান্ত লেন, বালী, হাওড়া । 

রায় সাহেব ডাঃ সতীশচ্্র বন এল্ এম্ এস্ জুনিয়ার মেডিক্যাল অফিসার, 

“ .  ভাইপার, পোর্ট ব্রে্গার। 
সতীশচন্্র বড় য়া, জমীদার, ানালডাগা, আগমনী পোঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম। 
সতীশচন্দ্র বন্থ চৌধুরী, জমিদার, চেরা, আজগড়া, খুলন!। 
সতীশচন্ত্র মিত্র বি এ, অধ্যাপক শি পরাভেমি, দৌলতপুর, খুলন! । 
সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যান়্ (ক) এম্ এ, বি এল» ১২ রাজনারায়ণ রায় চৌধুরী ঘাট 

টি রি রোড, শ্রিবপুর, হাঁওড়া। 
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শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় (খ), এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলা লিমিটেড, কাণপুর । 

৯৮৫ 

৪৯৩ 

৯৯৫ 

১০০৫ 

১০১৬ 

ঞ 

সতীশচন্ত্র মুস্তফী রায় চৌধুরী, নায়েব আহেলকার, কুচবিহার । 

সতীশচন্দ্র রায় বি এল , উকীণ, দ্দিনাগপুর | 

সতীশচন্ত্র লাহিড়ী কে) পুলিস সাব ইন্স্পেক্টর, ডোমার, রঙ্গপুর । 

সতীশচন্্র লাহিড়ী (খ) আটআনি রা গষ্টেট, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | 

সতীশচন্ত্র সরকার, মহেশপুর, ইন্দাস, বদ্ধমান। 

সতীশচন্ত্র সিংহ কে) নি এল, উকীল, কান্দি, মুরশিদাবাদ । 
সতীশচন্দ্র সিংহ, (খ) উকীল, পুরুলিয়া, মাঁনইুন। 

রায় সতীশচন্্র সেন বাহার বি এল, চট্টগ্রাম । 

সত্যকিস্কর কু %, দেনুড়, পটশ্ুরি, বদ্ধমান। 

সতাচরণ বনু বি এল, উকীপ, বনগ্রাম, ধশোহর | 

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় (ক) এন্ এ, নি এল, ১৯ গ্ামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সীট, 
কোননগর, হাওড়া। 

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় (খ) বি এ, গুপ্তিয়া, বা, ২৪ পরগণ।। 

সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, উকীপ, ভাগলপুর । 

সত্্রচন্্র মলিঝ সি এস, ডিষ্টিক্ট এবং মেনন জজ, কৃষ্ণনগর । 

তাক্্নাথ বটব্যাল বি এ, ডেপুটী ম্যাজিট্রেট, বরিশাল। 

সত্যেন্্রনাথ ভদ্র এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাক! কলেজ, ঢাকা । 

সত্যেন্দ্রনাথ বন্থু এম্ এ, অধাক্ষ, ছিক্টো।রিয়। কলেগ, কুমিল্লা। 

সতোন্ত্রনাথ রায় বি এল, উকীল, হাইকে।ট, পেহালা, ২৪ পরগণা | 

সত্যেশচন্ত্র গুপ্ত এম্ এ, সব ডেপুটী কলেক্টাব, মেদিনীপুর | 

পণ্ডিত সদানন্দ শ্তুতিরত্র বিগ্ার্ণৰ, মহাশঞ্ি শ্রীমতী বিগ্ভাৰতী আপ্রিয়ার সরন্মতীর 

শ্রীম গুপের ত হ্াবধায়ক, মণুরা পুর, ২৪ পরগণ। 

সম্তোষকুমার ম্ুমদার নি এস্সি, আই এমু এন্, ব্রঙ্গচক্যা শ্রম, 

.: শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম। 

সরোজকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি. এ, জমিদার পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। 
সরোজভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাধুহাটী, যশোহ্র | 
সরোজিনীনাথ বর্ধন বি. এ, এল এম এস্, ২৮ রেস্ কোস “রোড, সিঙ্গাপুর | 
সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্য।য়, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ । 

সাধুচরণ মণ্ডল বি এ, সহকারী প্রধানশিক্ষক, জামতাঁড়া, ই আই আর্। 
সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর 1, 
সারদাগোবিন্দ ভালুকদার, চৈত্রক্ষোল বাগছয়ার, রঙ্গপুর । 
সারদানাথ খান বি এল_,বগুড়া। 
সীরদাপ্রসন্ন চৌধুরী বি এ, সেটেলমেন্ট কাননগো, জলপাইগুড়ি । 
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প্ীমুক্ত সারদাপ্রসন্ন দাস এম্ এ, অধ্যক্ষ, হুগলী কলেজ, চু চূড়া । 

» সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী, স্থনখা ওয়া, ভায়। ভিতরবন্দ, রঙগপুর। 

সারদাপ্রসাদ সরকার এম্ এ, সব-ডিবিশনাল অফিসার, বাকা, ভাগলপুর । 

১০১৫ » সারসাপ্রসাদ সেন বি এল, এসিষ্টাণ্ট সেসন জজ, রাজসাহী । 

» সিদ্ধেশ্বর হালদার বি এ. হল্সা, ভায়! নাটোর, রাজসাহী । 
« সীতানাথ রায় বর্মা, খান্দুয়া, লালগোলা, মুরশিদাবাদ | 

» সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী মাঞজিষ্টেট, কুষ্ণনগর | 

» সুকুমার হালদার বি 'এ, ডেপুটী মাজিষ্রেট, রাচী। 

১০২০ * স্থধাংশুড়ঘণ রায় বি 'এল., উকীপ, ৭৭ কোতোলী রোড. ভাগলপুর । 

*« সুধাংশুশেখর বাগচী, খাগড়।, মুরশিদাবাদ | 

» ম্নুধীরচন্্ সেন বি এল, উকীল, দিনাজপুর । 

৮» শ্বোধচন্্র মন্কুমদার বি এ, মহারাদের পাঁলেস, জয়পুর, বাঁজপুতান! | 

» সুরেন্্রকুমার নঙ্গু নি সি ই, ২৮ শিবপুর রোড, শিবপুর হা ওড়া। 

» ডাঃ শ্রেন্্কুমার সেন রঙ এল 'এম্ এস্, নেপাল। 

রর স্ুরেন্দকুমার সেন (এ) বি এল, উকীল, দিনাজপুর । 

» সুরেন্চন্্র রায় চৌধুরী, জমিদার, সগ্থপূঙ্গরিণী, শামপুর, রঙ্গপুর। 

» স্থরেন্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সব রেজিষ্টার, ডোনার, রঙ্গপুর। 

». ডাঃ স্ুরেন্দনাথ ঘোষ এল এম্ এস্, মিঠাপুর, বাকীপুর | 

» স্ুরেন্্নাথ চট্রোপাপ্যায় এম্ এ, অপ্যাপক, কউন কলেজ, গৌহাটী । 
» লুরেন্্রনাথ চ কণান্তী এম্ এ, মামিষ্টান্ট, ফাইনান্প ডিপার্টদেন্ট, জেল রোড, শিলং। 
» স্থরেন্্নাথ দেব এম্ এ, কায়স্থ কলেদের অধ্যাপক, 'রম ভিলা” কর্ণেলগঞ্জ, 

এলাহাবাদ 

“ স্থরেন্্রনাগ দেন রায়, পোট-ব্রেরার। 

». স্ুুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নি এ, সব্ ডেপুটী কলেক্টর, বদ্দামান। 
১০৩৫ * স্থরেন্দ্রনাগ বন্সী, জমীদার, মহাদেধপুর, রাজসাহী। 

» স্ুরেন্ত্রনাথ ভৌমিক বি এ. সলপ, পাবনা । 

৮» স্থরেন্দ্রনৃথ মজুমদার বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট, ভাগলপুর | 
৮ স্থুরেন্্রনাথ মগুল, সুপারভাইজার, পি উরু ডি, ভামো, বর্ম । 
৮. স্থরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সথপারিপ্টেগ্ডেণ্ট, ডি জে স্কুল, রাজসাহী। 

১০৪* ৮ স্বরেন্্নাথ রায় চৌধুরী বি এল্, এড্ভেটকেট, নিউইস টা, রেঙ্ুন। 

* ডাঃ সুরেন্্রনাথ সেন কে) এল্ এম্ এস্, “দি মল্”, কাণপুর। 

*» সুরেজ্্রনাথ সেন খে) বি এ, শোলক, বরিশাল। 
* ডাঃ সুরেত্্রনাথ সেন গুপ্ত এল, এম্ এস্, পোর্ট ক্রেমার, আন্দামান। 
» স্ুরেন্্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ, অধ্যাপক, পাবন! কলেজ, পাবনা । -* 

১০২৫ 
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১৯৪৫ শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনারারণ রায়, দিনাজপুর-রাজবাটী, দিনাজপুর । 

তে 

১৩৫ 

১০৫৫ , 

১০৬৩৬ 

১৬৬৫ 

১৬৭৩ 

১০৭৫ *»..করি 

স্থরেন্ত্রনারায়ণ সিংহ, নেহালিয়া এষ্রেট, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ । 

নুরেন্্রমোহন ঘোষ চৌধুরী, জমিদার, সলিল-আড়।, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। 

স্থরেন্দ্রমোহুন মিত্র বি এল,, সাব ডেপুটী কলেক্টার, ঢাকা । 

স্থরেন্্রমোহন মৈর্রেয় বি এল: উকীল, রাজসাহী । 

স্বরেন্ধ প্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, কৃষ্ণপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ ৷ 

সুরেশচন্দ্র দন্ত 'এম্ এ. অধ্যাপক, কটন কলেজ, গৌহাটা । 
লুরেশচন্্র সরকার এম্ এ, এম আর এ এস্, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী 

কালেক্টীর, মজঃফরপুর। 

স্থরেশচন্দ্র বনু বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, ককৃস্বাজার, চট্টগ্রাম । 

সুথালেন্ত্র বন্দ্যপাধ্যায়, পূলিস্ সব ইন্স্পেক্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

নুর্্যকূমার গুহ এম্ এ, বি এল, উকীল, ময়মনসি*হ । 

হুর্যকুমার ঘোষাপ, কালীপুর, আচিপুর, ২৪ পরগণা |. 
সোমনাথ রায়, সাব-রেজিষ্টার, শ্তামবাজার, হুগলী | 

সোমেশচন্দ্র সিংহ, চম্পান্গর, ভাগলপুর । 

সৌরেন্দ্রক্ণ সিংহ, জমিদার, সদরপুর বড় তর, আমলা-সদরপুর, নদীয়া 

এবং ছাতিনাকান্দী, কান্দী, মুরশিদাবাদ। 

সৌরেন্্রনাথ রায়এম্ এ, বেহালা, ২৪ পরগণ| । 

সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ. ঝাওয়াকুঠী, ভাগলপুর । 

সৌরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, একাউণ্টাণ্ট, তেজপুর বালিপাড়া রেণওয়ে সন, 

তেজপুর, আসাম। 

হরকিস্কর দাস, উকীল, মৌলবি-বাঙার, শ্রীহট্ু। 

হরকিশোর অধিকারী, সীতাকুণ্ড, চট্রগ্রাম । 

ডাঃ হরকুমার গুহ, গৌরীপুর, আসাম। 

হরগোপাল দাস কু, জমিদার, মা হিগঞ্জ, রঙ্গপুর | 
হরচন্ত্র দাস, সাপটানার কাছারী, লালমণির হাট, রঙ্গপুর। 

হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনগর, কাশ্মীর | 

হরিচরণ সেনগুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর । 

ডাঃ হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল এম্ এদ্, রামপুরহাট, বীরভূম । 
হরিদাস গোস্বামী, পোষ্ই-মাষ্টার, ভূপ।ল, সি, পি। 

হরিদাস পালিত, কলিগ্রাম, মালদহ। 
হরিদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণ|। 
হরিদাস সাহু! এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, রমণ!, ঢাক! । 

টা পাধ্যার, নপাড়া,' শামনগর, ২৪ পরগণা। 



১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ৭* প্লেসনরোড, ভাগলপুর | 

» হরিদাস ঘোষাল এম্ এ, হেড. মাষ্টার. রাজস্ক ল, মহিযাদল, মেদিনীপুর । 
॥ হরিপদ পাড়ে এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 

» হরিপদ মুখোপাধ্যায়, বাগটিক্রা, দাইহাট, বর্ধমান। 
১০৮০ «এ হরিপদ হালদার, প্রকাশক-_“মাতিষ্য-স্তহাদ্*, দক্ষিণ-পারুলিয়া, 

ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণ!। 

» হরিগ্রসন্ন দাস গুপ্ত, নায়েব, রাজা শ্রীধুক্ত যোগেন্্রকিশোর রায় চৌধুরীর ষ্টেট, 

ভেদারগঞ্জ, ফরিদপুর । 

৪. হরিপ্রসাদ দাস খি এ, সাব ডে; কলেক্সীর, বড়পেটা, কামরূপ । 

». হরিপ্রণাদ নি নি এসসি এ, গাগড়া, ণহরমপুর | 

* হরিপ্রসাদ বহু এম এ, বি এল, উকীল, বোৌলপুর, বীরভূম । 

১০৮৫ » রায় হরিমোহন সিংহ বাহাদুর বি এ, জেমে।, কান্দা, দুরশিঙ্গাণাদ। 

» হরিহর শেঠ, চন্দন্নগর । ্ 
« হরেন্্রকুমার খোষ বি এ, (ক) ডেপুটা কালেক্লীর, রাজনাহী। 

* হরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি এ, (খ) ডেপুটা ম্যাজিহ্রেট ডেপুটা কালেক্টার, বাখরগঞ্জ | 

এ হরেন্দ্রকষ্ণ রায় এম্ এ, বি এল, নায়েব, ধাহারবন্দ, উলিপুর, রঙ্গপুর । 

১০৯৩ » পণ্ডিত হরেন্ত্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ বিগ্ভাবিনোদ, পাকা টোল, রঙ্গপুর | 

» হরেন্দ্রন্ত্র মলিক, মোগলসরাই । 

» হরেন্দ্রন্দ্র লাহিড়ী, জামদার, নীজফ।মারা, রঙ্গপুর। 

» ইরেক্নাথ চৌধুরী বি এসসি, এল্ এল্ বি, রাইপুর। 

» হ্রেন্রনারায়ণ রায় মহাশয়, জমিদার, লক্ষ্মণনাথ পো, বালেশ্বর | 

১৯৯৫ * হীরেন্্রনাথ দত্ত, কামারপাড়া রোড, চু'চুড়া। 

» হাদয়বন্ধ মভুমদার, স্থপাঃ, কাকিনারাজ, কাকিনা, রঙ্গপুর। 

»  হাঁধীকেশ রায় চট্টোপাধ্যায়, এডওয়াড করোনেশন ইন্ষ্টিটিউসনের ২য় শিক্ষক, 

জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাধ। 
* ডাক্তার হধীকেশ লাহিড়ী এম্ বি, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

« হাধীকেশ সেন, কোট-ইন্স্পেক্টর, হাজারীবাগ । 

১১৯০ ০ হেমচন্ত্র দেব গোস্বামী, এম আর্ এস্ এ, এফ আর্ এম্ এস, 

এক্ষ্রা আসিষাণ্ট কমিশনার, নওগাও, আসুম। 
, হেমচন্্র বন্থু এম্ এ, বি এল, উকীল, মুঙ্গের। 

« হেমচন্্র মুখোপাধ্যায় বিএল, উকীল, ফরিদপুর । 

» হেমচজ্জ সরকার এম্ এ, অধ্যাপক, কৃষ্চনগর কলেজ, কৃষ্জনগর । 

» হেমচন্ত্র সান্ভাল এম এ, অধ্যাপক জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা। 

১১৬৫ ১ হেমচন্ত্র সেন কে) সেনপাড়া, রঙ্গপুর। 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিরা ১১৫ 

শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র সেন, (খ) আসিষ্টাণ্ট, চীফ, সেক্রেটারীর ডিপার্টমেণ্ট, বিহার এবং 

১১১ 

১১১৫ ১ 

১১১৮৯ 

১৩ 

উড়িষ্য। সেক্রেটারিয়াট, রাচী। 

হেমপ্রসন্ন রায় গুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর । 

হেমস্তকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ, সাতরাগাহী, ব্যাতোড়, হাওড়া। 

হেমস্তকুমার মন্ত্রমদার কাবানিধি বি এ. প্রধান শিক্ষক সিঙ্গুর উচ্চ ইংরাজী 

বিগ্ভালয়, পোঃ সিঙ্কুর, হুগলী । 

হেমন্তকুমার হালদার এম্ এ, বি এল, মুন্সেফ, সুনামগঞ্জ । 

হেমেন্্রকিশোর আচার্ধ্য চৌধুরী, “দেবনিবাস', ময়মনসিংহ | 
কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাজসাহী । 

হেমেন্্রনাথ ঘোষাল বি এ, হেড. মাষ্টার, হাই উংলিস স্কুল, সুপৌল, ভাগলপুর । 

হেমেন্দমোহন বস্তু বি এ. সহকারী প্রধান শিক্ষক, বদ্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল, 

বর্ধমান। 

হেমেন্্রমোহন রায় বি ও স্থপাঃ একাউন্টেন্ট জেনারেল আফিস, রেনগুন। 
হেমেন্দ্লাল কাস্তগির এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মতিহারী, চম্পারণ। 

হেরশ্বচন্ত্র চৌধুরী, জমিদার, হেমনগর, ময়মনসিংহ | 

মন্সী হেলালউদ্দীন থান, পোঃ পূর্ণনগর, রঙ্গপুর। 

চাত্রসভা | 

কবিরাজ শ্রীণক্ত রাখালদাস “মন গুপু কাবাতীর্ঘ, সজীবন ওধষধালয়, 

১৯৪ 'আমহা& ট্বাট, কলিকাতা। 

্রীমুক্ত জষীকেশ মিত্র, ১১২২ অপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । 

ভুপেন্দ্রনাগ বস্তু, ৭১ পাথুরেঘাটা স্টাট, কলিকাতা । 

নুশীলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, ১৫ প্রাণকঞ্জ মুখোপাধ্যা“য়র লেন, টাল, কলিকাঙ। 
সীতেশচন্ত্র সেন বি এ, কালিয়া। 
তারাপ্রসন্ন বাকৃচী, মেড়তলা, বর্ধমান । 

ইন্দুভূষণ নাগ, আড়বালিয়া, ২৪ পরগণ!। 

বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, কলমা, ঢাকা । 

নিকুঞ্জবিহারী পাল, শালিমপুর, দৌলতপুর, শ্রীযুক্ত ইমানালী পঞ্ডিতের বাঁটা। 
হ্বরেন্ত্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সাটুই, শক্তিপুর, মুরশিদাবাদ । 

অক্ষয়কুমার বন্ন, ২৪ মহেন্দ্র বন্থর লেন, কলিকাতা । 
রবীন্দ্রকুমার মিত্র, ৫০ গ্রে স্ত্রী, কলিকাতা । 
হরিদাস মন্ধুমদার, ১৪৪ অপার সাকুপলার রোড, কলিকাতা । 
ধীরেকন্্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত কামিনীকমল সেন উকীলের বাসা, ময়মনসিংহ । 
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১৫ শ্রীযুক্ত প্রফুল্পকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, প্রেসিডেন্দী কলেজ, কলিকাত। 
এ শশিকান্ত সেন গুপু, ন্তাসনাল কলেজ, মুরারিপুকুর, কলিকাতা । 

হরলাল দাস গুপ্ত, ৫১১1১ আমহাষ্ট্বাট, কলিকাতা । 

» কৃষ্খবিহারী গুপ্ত এম্ 'এ, অধ্যাপক টি এন জুবিলি কলেজ, ভাগলপুর। 

» স্ুরেন্্রমোহন ভট্রাচার্ম্য এম্ এ, ঢাকা । 
২৪ » অঘোরনাথ ঘোষ, ২৮ বুন্দাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা । 

, সীতানাথ কর্মকার বি এ, ২৯ রামকাস্ত মিস্্রীর লেন, কলিকাত! । 

» ভববিভূতি ভট্টাচার্য, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা । 

» রাজেন্্রকিশোর ধর, গগন চৌধুরী লেন, ময়মনসিংহ । 

*» ফণিভূষণ বস্তু, ৯১ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কলিকাতা । 

২৫. » প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়. ৪১ গুরুপ্রসাদদ চৌধুরীর লেন কলিকাত!। 
»  প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ধ্বীট, কলিকাতা । 

» কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ২১০৩ কর্ণওয়ালিস্ বাট, কলিকাতা । 
» রেব্তীমোহন চক্রবর্তী, ৫ স্ুকিয়। ছ্রীট, কলিকাতা । 

» ইন্্রনারায়ণ দে ৰি এ, ৪ রামতন্ বন্ুর লেন, কলিকান্তা। 

৩০ » মহেন্দ্রচন্ত্র দাস, সুজাতপুর, শ্রীহট্র। 

» প্রাশান্তভূষণ গুপু, আউট সাহী, ঢাক1। 
» সিতেন্্রনাথ সেন, কবিরাঁজ-নাড়ী, ০১ প্রসন্নকুমার ঠাঁকুর স্টাট, কলিকা নত । 

” যতীন্্রক্চ নিয়োগী, রিপণ কলেজ, ১৭ রতন নিয়োগীর্ লেন, গৌরীবেড়ে, 
কলিকাত।। 

» রুজেন্দকিশোর রায় বি এ. আউট সাহী, ঢাকা । 

৩৫ » নরেন্দ্রচন্্ পাল বি এ, যশোদল পোঃ, ময়মনপিংহ | 

»  ্নুশীলচন্ত্র দে বি এ. দমদম রোড, কাণীপুর পোঃ। 

». গিরিক্ঞাশস্কর রায় চৌধুরী বি এ. পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণী, প্রেসিডেন্সী কলেজ। 
» জিতেন্্রনাথ মুখোপাধায়, ৪ ঠাকুর-কাসল বোড, কলিকাতা । 
»  স্থুরেশচন্্র চক্রবন্তী বি এ, ৩ রমানাথ মন্ত্রমদারের লেন, কলিকাতা । 

৪০ » রাখালমোহন সোম, ১ বল্দেপাড়! রোড, মাণিকতলা । 

» সত্যেন্রমোহন চৌধুরী, ৬ হ্ারিসন রোড, কপিকাতা। 
» বিজয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৭৩ কর্ণওয়ালিস্ স্টীট, কলিকাতা । 

» পুলিনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, ১৭ প্রাণকৃষণ মুখোপাধায়ের লেন, টাল! । 
» গোপেশ্ৃভৃষণ বিচ্ভাবিনোদ, পল্লীবাসি-কার্যযালয়, কাল্না, বর্ধমান । 

» মুন্সী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্, আশ্টনিবাগান, লেন, কলিকাতা । 
» রাজেজলাল রায় চৌধুরী, ৫৬১ আমহাষ্র ই্রীট, কলিকাতা । 
» অতুলচজ দাস গুধ, সংস্কত কলেজ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! | 
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শ্রীযুক্ত নির্্মলচন্ত্র পাকড়াশী, ২৭ বলদিয়াঁপাড়। রোড, কলিকাতা । 

৫৪ 

৫৫ 

৬৩ 

৩৫ 

৭৩ 

ণ৫ 

৮০ 

চু রমেশচন্দ্র দাস দাস, ৩।১ ওয়ার্ড ইন্ট্রটিউশন, মাণিকতলা', কলিকাত| । 

রাজেন্ত্রঙ্াল নাথ, ৬ গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা । 
নরেন্দ্রনাথ দালাল, ১১ উপ্টাডিঙ্্রি মেন রোড, কলিকাতা । 

দেবেন্্চন্্র নাথ, ৬ গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা | 

রাধিকা প্রসাদ নাথ, ৬৮।৪ বেছু চাটুর্য্যের ই্রাট, কলিকাতা । 

শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ, রায় গ্রাম, যশোহর | 

শশিভূবণ পাল, গিরিশচন্দ্র হাইস্কুল, শ্রীহষ্ট। 
হ্রেন্ধকুষঃ ভট্রাচাধ্য তু ও এ 

গোপেশচন্ত্র ভটাচার্য শর এ এর 

মথুরাচন্ত্র দে পর প্র এ 
সজলকাস্ত দাস শ গর এ 

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১২ কাশীঘোষের লেন, কলিকাতা। 

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ ঠাকুর মহাশয়ের লেন, উত্তরপাড়া। 
স্থুধীরচন্ত্র সেন গুপ্ত, বাবুরবাড়ী, আউটসাহি, ঢাকা । 

চন্দরশের রায়, বাকুড়া । 

ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৫০।১ ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা | 

কালীদয়াল ভট্টাচাধ্য, স্থলবসস্তপুর, পাবন।। 
রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৮৭৮৮ মস্জিদ্বাড়ী '্টাট, কলিকাতা । 
মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ. ৮ সৈয়দসালী লেন, কলিকাতা । 

হীরালাল দাস গুপ্ত, ১।২এ শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা । 

অপ্রকাশচন্্র মাহাতা, :৫ কারবালা! ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাত। । 

(আড়কান্দী, বেভাংশ, ফরিদপুর) 

কুমুদ্বদ্ধ রার গুধ্ধ, ৮৮ আপার সাবু লার রোড। 

দীননাথ মন্ত্মদার, ১৯ বাছুড়বাগান লেন, কলিকাতা । 

রমেশচন্ত্র বনু, জগন্নাথ কলেজ-হোষ্টেল, ঢাকা । 

যোগেশচন্দ্র বন, কাখি, মেদিনীপুর । 

শরচ্চন্দ্র দে, জগন্নাথ কলেজ বোডিং, ঢাক। | 

হরিদাস সরকার, পুরুলিয়৷. মানভূম । 
যামিনীমোহন রায়, বীরকুৎসা, মাবিনগর, রাজসাহী। 

মণীন্দ্রলাল রায়, ৩৩।১ আমহাষ্ট“প্বীট, কলিকাতা । 

অমরেকজ্্রনাথ সিংহ, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। 

শিবেশচন্দ্র পাকড়াশী, স্থলবসম্তপুর | . 
জর্িনীকুমার রক্ষিত, এড ওয়ার্ড হোষ্টেল, ভাগলপুর । 



১১৮ 

জীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্্র ভৌমিক, +৩৮ আমহাষ্ট ইট, কলিকাতা । 

৮৫ 

১১৬ 
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যততীন্্কুমার সেন, ২৮। ১৬ অখিল মিস্্রীর লেন, কলিকাতা । 

সারদাচরণ ঘোষ, এবংগ্রাম, ফতেয়াবাদ, চট্টগ্রাম । 

হামাচরণ ঘোষ ্ টি 

রেবতীরমণ সেন গুপ্ত, শিকারপুর, চট্টগ্রাম । 

হরিপদ সেন গুপ্র নু 

হেমেন্্রলাল চৌধুরী ্ 
শরচচন্জ্র দেব বি এ, জোড়াপুকুর লেন, সিমল!, কলিকাতা । 

নুরেন্্রলাল দাস, ৯ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল, কলিকাতা । 

জ্যোতিরিন্্রনাথ দাস, ৩৩৬ বেণিয়াটোলা লেন। 

যামিনীমোহন চট্টোপাধায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দরনাথ বিস্বানিধি মহাশয়ের বাসা, 

আন্দুল, জ্সান্দুলমৌরী লেন, হাওড়া । 

বিনয়কৃষ্ণ সেন, দামোদর, খুলনা । 

সতীশচন্ত্র দাস, সৈদেরবালী, মাদারীপুর, ফরিদপুর । 

যতীন্্রনাথ সর্বাধিকারী, ২ চোরবাগান লেন, গুণারবাড়ী, ময়মনসিংহ । 
নরেন্ত্রনাথ রক্ষিত, ৫১।১ রাজ! রাঙ্গবল্পভ স্বীট, কলিকাত। | 

মোহিনীকান্ত গুপ্ত, “রজনী-কুটীর”, ২৮1১৬ অখিল মিশ্বীর "লন । 

মোহিনীমোহন রায়, টানাদীখি, গেলিয়া, ৰাকুড়।। 

সম্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, এ২ কাটাপুকুর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । 

নৃূরুর রহমান্ খান্ ইউসফজী বি এ, চারাস, বালা, রতনগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

পরাণেন্্রনাথ ঘোষাল, ১১।১।১ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা । 

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, গৌসাইভর্গাপুর, যশোর । 

স্থখরঞ্জন সেন গুপ্, সাহসপুর, বরিশাল। 

সতোন্দ্রকুমার সরকার, ১৪ রামঠাদ নন্দীর লেন, কলিকাত। | 

উপেক্্রনাথ দে, মালীপুর, শ্ীহটু। 

প্রফুল্পকুমার সরকার, ১১* কলেজ দ্র, কলিকাতা । 

ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য, ৫ কুমারটুলী স্াট, কলিকাতা । 

বিজনবিহ্বারী সিংহ, ৩৬৪ বেনেটোলা লেন, কলিকাতা । 

চারুচন্ত্র ঘোষ, ৩১।৪ বেনেটোল! লেন, কলিকাতা । 

প্রভাতচন্্ মুখোপাধ্যায়, ২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
জ্ঞানাস্কুর আতর্থা, ১*৮২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট 

যতীক্রলোচন মিত্র, নিউব্যারাক্, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ । 

রখুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৫ প্রেমটাদ বড়ালের স্্রট। 
যামিনীকাস্ত ভট্টাচার্য, পঞ্জিপূরী, চরখাই, শ্রীহট। 
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দ্র ছিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গ! মুরশিদাবাদ। 

১১৫ * হুলধর ভট্টাচার্য, মাধুলী বাগ্দেবী টোল, ভাঙ্গাবাঁজার, শ্রীহট্র। 
» রামচন্দ্র চক্রবর্তী ১১৮।১ মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট । 

» ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, ৫৯ মেছুয়াবাজার স্ত্রী । 

» হরপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, ৩২ মণ্ডল ই্ীট, উত্তরপাড়। । 

»  পুর্ণচন্দ্র রায়, পঞ্চবটা-কানন, মাণিক তল] । 

৮». নির্মলচ্ দু রায়, কিশোরগঞ্জ হাউ স্কুল, ময়মনসিংহ। 

» নবকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ১৪৩ শ্ঠামবাজার ষ্টাট । 

১২৩ 

শাখ।-সভার ([নয়মাবলী 
১+। বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিধদের উদ্দেশ্ত-সিদ্ধি ও বলবৃদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন স্থানে শাখা- 

পরিষত স্থাপিত হইতে পারিবে । সাধারণতঃ বিশেষ কারণ ব্যতীত এক জেলার মধ্যে একা- 

ধিক শাখা স্থাপিত হইবে না। 

২। স্থানের নামানুসারে এ শাখা “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং,-_শাখ।” এই নামে পরিচিত 

হইবে। 

৩। শাখার উদ্দেশ ও কাধ্যপ্রণালা সব্বাংশে বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদের উদ্দেশ্াদির 

অনুকূল হইবে। রাজনীতি, সমাঞ্জ-সংঙ্কার বা ধন্ম-সংক্কার বিষয়ে পরিষদের কোন শাখা! 

কোনরূপে লিপ্ত হইবেন না। 

৪| বিবিধ উপায়ে বাঙ্গাল! ভাব! ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুণালন এবং উন্নতিসাধনই 

পরিষদের উদ্দেশ্ত । এই উদ্দেগ্--সাধনের জন্য প্রধানতঃ সাহিতা, দর্শন ও বিজ্ঞানাদি শাস্ত্ের 

আলোচনার সহিত শাখা-পরিষতসমুহ বিশেষভাবে নিয়লিখিত উপায় গুলিও অবলম্বন করিবেন £-_ 

(ক) স্থানীয় প্রাচীন পুৃথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও প্রকাশ এবং ইহার বিবরণ-প্রকাশ। 

: (খণ স্থানীয় প্রাচীন গ্রগ্ৃকারদ্িগের জীবনচরিত, প্রতিকৃতি ও অন্তান্ঠ স্থৃতি-নিদর্শন সংগ্রহ 

গে) গ্রাম্য-সাহিত্য, ছড়া, প্রবাদ, প্রতকর্া, উপকথা,গীত, কবিতা! ইত্যাদি সংগ্রহ | 

_ ধে) স্থানীয় ভাষায় চলিত প্রাদেশিক শব্সংগ্রহ এবং তৎসহ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, গৃহসজ্জা, 

উদ্ভিদ, জীব প্রভৃতি সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দের সংগ্রহ। 
ডে) সর্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রভৃতির উত্তর বিভক্তি-যোগে প্রার্দেশিক রূপতেদ সঙ্কলন। 

(চ) স্থানীয় ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ । 

(ছ) স্থানীয় ইতিহাস ও প্ররন্রতন্ব সংগ্রহ এবং তৎসহিত তীর্থস্থান, মন্দির, ছুর্গ প্রভৃতির 

ছায়াচিত্রার্দি সহ বিবরণ সংগ্রহ এবং দেবমুত্তি, খোদ্িত-লিপি, তাত্রশীসন, মুদ্রা! প্রভৃতির সংগ্রহ। 

জে) স্থানীয় ধন্মসন্প্রদায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা! সম্প্রদায়ের সামাজিক আচার-ব্যবহার 

ও উৎসবাদির বিবরণ সংগ্রহ 

বঝে) প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প ও বিবিধ কলাবিস্ধার বিবরণ ও নিদর্শন সংগ্রহ। 



১২৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক 

(&) স্থানীয় জীব ও উদ্ভিদার্দির বিবরণ সংগ্রহ । 

৫। শাখার সমুদয় কার্য, বিশেষ আবশ্তক ন| হইলে, বাঙ্গালাভাষার সাহায্যে নির্ববাহিত 

হইবে। 

৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্য না হইলে কোনও ব্যক্তি শাখা-সভার সম্পাদক হইতে 

পারিবেন না। 

৭। শাখা-পরিষদের কম্মচরী ও কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নিয়োগ-বিষয়ে মুল-পরিষদের 

নিয়ম যখাসপ্তব অন্রশ্থত হইবে। 

৮। শাখা-সভার নিয়মাবলা সুল-পরিষদের অনুমোদিত হওয়া আবন্তক। এইরূপ 

অনুমোদিত নিয়মাবলীতে যথন কোন সংশোধন বা পরিবন্তন আবশ্যক হইবে, তখন তাহ! মূল- 

পরিষদের অনুমোদিত ক্লুরাইয়। লইতে হঈবে। পরিষদের উদ্দেশ্তের প্রতিকুল ন! হইলে অথবা 

বিশেষ কারণ না থাকিলে, শাখার কাধ্য-প্রণালীর স্বাধীনতায় মুল-পরিষৎ কোন 8১, 

দিবেন না। 

৯। প্রত্যেক শাখা-পরিষং মুল-পরিষদের কাধ্য-নিব্বাহক-সমিতিতে একজন প্রতিনিধি 

নির্বাচন করিবেন। এই প্রতিনিধি শাখা-পরিষদের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অন্ততম সভ্য 

হওয়৷ আবশ্তক । 

১০। প্রতি বৎসর বৈশ[খের প্রথমাদ্ধ মধ্যে শাখা-পরিষদের সম্পাদক গত বৎসরের কৃত 

কন্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সভ্যগণের 'ও কন্মচারিগণের নাম এবং আয়-বায়ের হিসাব সহ সংক্ষিপ্ত 

কাধ্য-বিবরণ মূল-পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। মুল-পরিষদের সম্পাদক এ 
ৃ কাধ্য-বিবরণী ব! তাহার আব্তক অংশ পাহিত্য-পরিবদ্দের কাধ্য-বিবরণীর পরিশিষ্ট-রূপে 
পদ্ধিবৎ-পঞ্জিকায় প্রকাশ করিবেন। 

১৯। মুল-পরিষদদের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নিদ্দেশানুসারে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, 
সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা ও পরিষং কত্তৃক প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর কতিপয় খণ্ড মূল-পরিষদের 
প্রত্যেক শাখা-সভ! বিনামুল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং শাখা-সভার প্রকাশিত গ্রস্থাদিও মূল-পরিষৎ 
এই নিয়মে পাইবেন। 

১২। মুল-পরিষদ্দের কাধ্য-নিব্বাহক-সমিতির'নিদ্ধারিত বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলে মূল ও 

শাখা-পরিষদের মধ্যে কোনও আর্থিক সম্বন্ধ থাকিবে না। 
১৩। শাখা-সভার কাধ্য-নির্বাহক-সভা কোন প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষংপত্রিকায় প্রকা শার্থ 

পাঠাইলে, এ প্রবন্ধ মূল-পরিষদের পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতি সভার উদ্দেস্তের অন্গুকূল বিবেচনা 
করিলে পাত্রকায় প্রকাশিত হইবে। 

১৪। মূল-পরিষদের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি কার্যকারিতা দেখিয়! অন্ত সভাকে শাখারূপে 

গণ্য করিবেন এবং এই কার্য্যকারিতার অভাব সম্যক্রূপে প্রতিপন্ন হইলে, ইহাকে শাখার 
অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। 

.১৫। কার্ধ্য- নির্বাহক-সমিতি আবশ্তক হইলে শাখা-সভাগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া 
এই নিয়মাবলী সংশোধন করিতে পারিবেন। 
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১৩২ বঙ্গাবের কার্য-নর্কাহক সমিতি 

কর্মচারিগণ 

সভাপতি 

মহামহোপাধ্যান় শ্রীদ্ক্ত হর প্রসাদ শান্ী এম্ এ, সি আই ই, ২৬ পটলডাঙ্গ। ইীট, 
কলিকাত।। 

সহকারী সভাপতিগণ 

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ , ৮৫ গ্রে দ্ীট। 

শ্রীযুক্ত 'অক্ষয়চন্ত্র সরকার বি এল, কদমতলা, চু'চুড়া । 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোম চৌধুবী 'এম্ এ, গল এল বি. 
৪৭ ওল্চ বালীগঞ্জ রোড । 

কুমার স্্রীনুক্ত শপতৎকুমার নায় এম্ এ, দয়ারামপুর, রাগসাহা। র 

সম্পাদ্দক 

লীনুক্ু রায় যতীন্দরনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, কুঠীঘাট।, বরাহনগব। 

সহকারী সম্পাদকগণ 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী, ১৫* অপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । 

শ্ীবুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, ৭১।৩ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত হর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী, ৩* সভাবাগ্গার স্ীট। 
যুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ২৭ নারিকেলডাঙগ! মেন রোড । 
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, ১২ রাজ! রাজনারাম্পণ রায় চৌধুরী ঘাট রোড, 

শিবপুর, হাওড়! । 

কোষাধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাগ দন্ত বেদান্তরদ্ব, এম্ এ, বি এল্, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস স্রাট। 

পত্রিকাধ্যক্ষ 

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিছ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ, ডি, 
ৃ ২৬1১ কানাইলাল ধর লেন। 

রি চিত্রশা লাধ্ক্ষ ৃ 

শ্রীযুক্ত নগেআীনাথ বনু প্রাচাবিষ্ঠামহার্ণব, ২* কীটাপুরুর লেন।' 
খভ 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জি কা 

গ্রশ্থাধাক্ 

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুপোপাধ্যায় বি এ, ৬৮)৪।১ ছুর্গাচরণ মিত্রের স্রীট। 

ছাত্রাধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থ এম্ এ, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার । 

পরিষদের নির্বাচিত সভ্য গণ 

শ্রীযুক্ত রামেন্দনুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, ১২ পারসীবাগান স্ট্রীট । 

ঞট 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৭ অখিল মিল্ত্রীর লেন । 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৪৫1৪ সিমলা! সীট । 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী. ৪* মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা! গ্রীট। 
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ. ১৩ দাসের লেন, বহুবাজার । 

(হমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ নি এ, ১০৬১ গ্ামবাজার সীট । 

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, ২০ কর্ণওয়ালিস ইরা । 

ভেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, ৯১ রাধানাথ মল্লিকের লেন । 

অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্ভাভৃষণ, ৬৬ মাণিকতলা ই্টাট। 
মৃণালকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্যের লেন। 

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১১০।৩।১ কর্ণওযশালিস সীট । 

অবিনাশচজ্জ মজুমদার এম্ এ, বি এল্, অধ্যাপক ঢাক। কলেজ, ঢাকা 

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৮১ রামধন মিত্রের লেন। 

শচীন্্রপ্রসাদ বন, 2৫ সীতানাথ ঘোষ ট্ীট। 

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

বাণীনাথ নন্দী, ১৭ শিক্দারবাগান সীট | 

শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি-সদন্ত 

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, বরিশাল । 
» সুরেজ্চজ রায় চৌধুরী, সগ্চপুফরিণী, শ্যামপুর, রল্গপুর। 

বোধিসব্ সেন এম্ 'এ. বি এল্ » ৯১ ছুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীট । 

» আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, গৌহাটী-কলেজ, গৌহাটা । 



উনবিংশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী 
জ্জীম্ষ-াহিকভ্-পন্িজ্সত উনবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া বিংশ বধে 

পদার্পণ করিয়াছেন। এই উনবিংশ বর্ষের কাধ্যবিবরণ পরিষদের সদন্তগণ, হিতকামিগণ ও 

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ হইল। 

রাজ-প্রতিনিধির প্রতি সহানুভূতি 

গত বংসর ১৭শে অগ্রহায়ণ, ১২ই ডিসেম্বর দিল্লাতে প্রবেশ করার সময় সব্বজনপ্রিয় ও 

প্রজারঞ্জক মহামান্য রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ছাডিঞ্জের প্রতি বোদা নিক্ষিপ্র হওয়াতে বঙ্গীয়- 
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বস্ধাব 

পরিষদের সদশ্তগণ অবগত আছেন যে, পরিষদের পরিবপ্তিত নিয়মের ২৪ ধারা অন্গসারে 

ধাহার৷ পরিষদের উপকারার্থ এককালে অন্যুন পাচ হাজার টাকা বা তত্তল্য কোন দান 

করিবেন, তাহার! এই পরিষদের প্বান্ধব” বলিয়া গণ্য হইবেন এবং এই নিয়ম প্রণয়নের পূর্বের 

যে সমস্ত উপকারী বন্ধু ব্যক্তির নিকট এইরূপ দান এককালে পাওয়! গিয়াছে, তাহারাও 

পরিষদের “বান্ধব” বলিয়৷ গণ্য হইবেন। এতদনুসারে গত অষ্টাদশ বাধিক অধিবেশনে পরিষদের 

বিশেষ হিতৈষী, বঙ্গভীষা। ও বঙ্গ-সাহিত্যের অন্ততম প্রধান সহায় মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত 
. মণীন্দরচন্ত্র নন্দী বাহাদুর ও রাজা! শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রনারায়ণ রায় বাহাছুর পরিষদের প্বান্ধব”-রূপে 
গৃহীত হুইয়াছেন। পরিষত-মন্দির আজ যে ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়! বঙ্গভারতীর সেবায় 

ব্রতী আছেন, সেই ভূমি মহারাজেরই প্রদত্ব__তাহার মুল্য পাচ হাজার টাক! অপেক্ষা অনেক 
বেশী। ভূমি-দান ব্যতীত অনেক দিন হইতে কাসিমবাজার-রাজবংশের চির প্রসিদ্ধ বদান্যত। 

অন্ুনারে মহারাজ বাহাদুর পরিষংকে অশেষ প্রকারে সাহাব্য করিয়া আসিতেছেন। লাল- 

গোলার রাজ! শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সাহিত্য-পরিষণ্দের অন্যতম অরুত্রিম 
মহৎ। পরিষদের সদহ্যগণ অবগত আছেন যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী তহবিলে 

১২৫৯২ টাকার প্রতিশ্রুতি ব্যতীত মাতৃপুজার এই মন্দিরের দ্বিতল নিম্শমাণের সমগ্র ব্যয় 
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( কিঞ্চিদধিক দশ সহশ্র মুদ্র!) রাজ! বাহাদুর একাকী বহন করিয়াছেন এবং এই দান ব্যতীত 

্রন্-প্রকাশের নিমিত্ত পরিষর্দের তহবিলে রাজা বাহাছুর বিগত কয়েক বংসর যাবৎ প্রতিবর্ষে 
আট শত টাক! দিয়া আদিতেছেন। বঙ্গদেশে লক্ষ্মীর বরপুজের অভাব নাই। সাহিত্য- 
পরিষৎ আশ! করেন যে, যে ভাবে মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্ত্রচ্ত্র নন্দী বাহাছুর ও রাজা 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সন্গেহে পরিষদের কার্যকলাপ দেখিয়া আসিতেছেন ও 

পরিষংকে কার্ষ্যে উৎসাহিত করিতেছেন, দেশের অভিজাত সম্প্রদায় পরিষংকে সেই ভাবে 

দেখিবেন এবং সাহিত্য-পরিষৎ তাহাদের করুণাকণা-লাভে ক্রমশঃ স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়। 

ব্গভাষ! ও বঙ্গ-সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন পুষ্ঠিসাধনে যথোচিত যত্রপরায়ণ হইবেন। 

সদহ্য-সংখ। 

গত বংসরের আরস্তে শেণাভেদে পরিধদের সদন্ত-সংখা। এইরূপ ছিল ;-_ 
আজীবন ০ 

বিশিষ্ট ১১ 
বিশেষ ১৫ 
সাধারণ ১৮১৬ 

কলিকাতা ৭8১, 

মফন্থণ ১০৭৫ 
১৮১৬ 

১৮৪১ 

গত বৎসরের শেষে পরিষদের নিয়মাবলী পরিবঠিত হয়। সে সংবাদ অষ্টাদশ সাংবংসরিক 

কাধ্য-বিবরণীতে দেওয়। হইয়াছে। অন্যান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে আজীবন-সদস্ত-নির্বাচনের নিয়মও 

কিঞ্ৎ পরিবন্তিত হইয়াছে এবং অত্যন্ত আহলার্দের বিষয় যে, এই পরিবর্তিত নিয়মানুসারে 
ডাঃ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী থোষ, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, কুমার শ্রীযুক্ত মন্সথনাথ মিত্র ও 

রাজ! শ্রীযুক্ত জগংকিশোর আচার্যা চৌধুরী বাহার পরিষদের আজীবন-সদন্ত নির্বাচিত 
হইয়াছেন। গত বৎসর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রাচাবিষ্ঠামহার্ণব মহাশয় বিশিষ্ট-সদন্ত নির্ববাচিত 
হইয়াছেন এবং সেই হেতু আলোচ্য বর্ধশেষে বিশিষ্ট-সদস্তের সংখ্যা ১২ জন ছিল। অধ্যাপক- 

সদন্ত স্ন্ধীর নিয়ম গত বংসর নূতন প্রচলিত হওয়ার গত বৎসর কাহাকেও অধ্যাপকসদস্তরূপে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বর্ষশেষে এই সম্বন্ধে আলোচন! হইয়াছে এবং আশ! করা যায়, বর্ত- 
মান বর্ষে ব্দেশীয় নানাশাস্্ববিশারদ ও বঙ্গভাষান্ুরাগী চতুগ্পাঠীর লব্ধ প্রতিষ্ঠ কতিপয় অধ্যাপক 

মছোধয়কে সদন্তরূপে লাভ করিয়া পরিষং অধিকতর শক্তিশালী ও গৌরবান্বিত হইবেন। 
পরিষদের নৃতন নিয়মানুসারে বিশেষ-সভোর শ্রেণী উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেই স্থলে 

"সছায়ক-সান্ত” নামফ নূতন এক শ্রেণীর সদন্তের সৃষ্টি হইক়্াছে। পূর্বের যে শ্রেণীর সাহি- 

তিক “বিশেষ” সভানামে অভিহিত হইতেন, বর্তমান নিয়মানুসারে সেই শ্রেণীর সাহিত্যিকই 
সহায়ক-সদন্রূপে নির্বাচিত হইতে পারিবেন। কিন্তু পূর্বেষ বিশেষ সভাগণ পরিষদের যে-কোন 

অধিবেশনে নির্বাচিত হইতে পারিতেন এবং নির্বাচিত হইলে যে কতঙ্গিন তাহাদের সভ্যপদের 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা ১২৫ 

অধিকার থাকিবে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নিয়ম ছিল না। কিন্তু বর্তমান নিয়মান্গুসারে 

সহায়ক-সদস্তগণ কেবল বার্ষিক অধিবেশনেই নির্বাচিত হইতে পারিবেন এবং তীহার! পাচ 

বসরকাল এ প্রকার সভ্যপদে প্রতিঠিত থাকিতে পারিবেন বলিয় স্থির হইয়াছে । আলোচ্য 
বর্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অস্থিকাচরণ ব্রহ্মচারী, মুন্শী শ্রীঘুক্ত আবছুল 

করিম, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বঘবল্নত, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিগ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ, প্রযুক্ত 
বাণীনাথ নন্দী, শ্রীধুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভরীযুক্ত শরচন্্র 
শাস্ী. শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত 
অমৃতগোপাল বন্থু মহাশরগণ সহারক-সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন | ইহাদের মধো শেষোক্ত তিন 

জন ব্যতীত আর সকলেই পরিষদের বিশেষ-সভ্-শ্রেণীভূক্ত ছিলেন। নুতন নির্বাচিত সহায়ক- 
সদস্তগণমধো “চাক্মাজাতির ইতিহাস+-লেখক শ্রীধুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ মহাশয় সাহিত্য-সংসারে 

বিশেষ পরিচিত। শ্রীযুক্ত হেমচন্্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বন্থু মহাশয়দ্বয় সাহিত্য 
পরিষদের সর্বপ্রকার অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া অনেকদিন হইতে পরিষৎকে বিশেষভাবে 

সাহাষ্য করিয়৷ আসিতেছেন। 

আলোচ্য বষে কলিকাতাবাসী ৭৪১ জন সদশ্তমধ্যে ১১ জনের মৃতু হইয়াছে, ২২ জন সদন্ত- 

পদ ত্যাগ করিয়াছেন, চদা অনাদায় হেতু ১৬ জনের নান সদন্ত-তালিক। হইতে বাদ দেওয়া 

হইয়াছে, একজন বিশিষ্ট-সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ঢই জন আজীবন-সদস্ত হইয়াছেন, 
এবং ৬৬ জন কলিকাতাবাসী পরিধদের নূতন সদস্তপদ গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের 

প্রারস্তে মফস্বলের সদস্তসংখ্যা ১০৭৫ ছিল, তন্মধ্যে ১২ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ৩৭ জন সদহ্যপদ 
ত্যাগ করিয়াছেন, ৩১ জনের নাম চাদ! অনাদায়হেতু সদস্ত-তালিক1 হইতে বাদ দেওয়া! হইয়াছে, 

এক জন আঙজীবন-সদন্ত, এক জন বান্ধব ও একজন সহায়ক-সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন। 
আলোচ্য বর্ষে ১৩১ জন মফশ্বলবাসী পরিষদের সদস্ত-পদ গ্রহণ করিয়াছেন ও তন্মধ্যে এক জন 

পদত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতাবাসী পূর্বোক্ত সদস্তমধ্যে ২* জন মফন্বলে চলিয়! 

গিয়াছেন এবং মফম্বলবাপী ২৪ জন কলিকাতায় আপিয়াছেন; সুতরাং বর্ধণেষে কলিকাতার 

সাধারণ-সদন্তসংখ্যা ৭৫৯ ছিল। মফম্বলবাসী সদন্তমধ্যে ২৪ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন 
এবং ১* জন কলিকাতাবাসী সদস্ত মস্বলে গিয়াছেন; সুতরাং বর্ষশেষে মফস্বলবাসী সাধারণ. 
সদস্তের সংখ্যা .১১৮ ছিল এবং কলিকাতা ও মফন্বলবাসী সাধারণ-সদস্তের সংখ্যা ১৮৭৭ 

হইয়াছিল। এই হিসাবে দেখ! যাইতেছে যে, বর্ষশেষে পরিষদের সদস্তসংখ্যা এইরূপ ছিল; 

আজীবন ৪ 
বিশিষ্ট ১২ 
সহায়ক ১৩ 

সাধারণ | ১৮৭৭ 

কাপিকাত৷ ৭৫৯ 

মফস্বল ১১১ 
১৬৭৭ ১৯৪৬ 
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উপরে যে সদশ্ত-তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাতে দেখা যায় যে, আলোচা বর্ষে মোটের উপর 

৬৪ জন স্দশ্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে আলোচ্য বর্ষে ১৯৭ জন সদস্যপদ নুতন 
গ্রহণ করেন। গত বৎসর ও তৎপূর্ব্ব বংসরের তুলনায় নূতন সদস্তের সংখ্যা-বৃদ্ধি সন্তোষজনক 

নহে। পরিষদের কার্যের যেরূপ প্রসার হইতেছে, তাহাতে দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 

সমবেত সাহায্য ব্যতীত সফলতালাভের কোনই আশা নাই। মাতৃপুজার জন্য পরিষৎ প্রত্যেকের 

নিকট হইতেই দ্িনান্তে একটি পয়সা ভিক্ষার দাবী করিতে পারেন এবং মাতার কোনই 
স্থসস্তান সেই দাবী উপেক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া পরিষৎ আশ! করেন। সাধারণ 

শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যতীত এই সদম্ত-সংখ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে পরিষদের সাশ্তগণের নিকট বোধ হয়, 

পরিষদের একটু আবদার চলিতে পারে। যে সমস্ত কৃতবিষ্থ ব্যক্তি সদস্তশ্রেণীভূক্ত হইয়৷ পরিষদের 
কার্যে সহায়তা করিতেছেন, যদি তাহাদের প্রত্যেকে নিজের বন্ধু-বান্ধবের মধ্য হইতে অন্ততঃ 

এক একজন করিয়! সদশ্ত সংগ্রহ করিয়! দেন, তাহ! হইলে সকলের সমবেত চেষ্টাতে পরিষদের 

সদস্ত-সংখ্য। দ্বিগুণ হইয়! যাইবে । পরিধৎ ভরস করেন যে, সদস্কগণের নিকট তাহার এই 

সকাতর প্রার্থনা ব্যর্থ হইবে না। পরিষদের বলবৃদ্ধির প্রধান উপায় সদস্তসংখ্যা-বুদ্ধি। 

এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে যেখানে ঘিনি আছেন, সকলকেই মাতৃভাষা - 

পৃঞ্জার একতাগুত্রে পরিষৎ গ্রথিত করিতে চাহেন। নকলে একক্রিয় হইয়া মাতৃভাষার পুষ্টিকূপ 
এই মহাঁযজ্ঞে ব্রতী হউন। হিন্ু-মুসলমান সকলে একত্রিত হইয়। মাতৃভাষার চরণে ভক্তি- 
উপহার উৎসগ করুন। ভরস! করি, পরিষদের এই সামুনয় আহ্বান বার্থ হইবে না। 

মুত সদন্ত ও সাহিত্য-সেবিগণ 

গত বংসর বঙ্গী়-সাহিতা-পরিষদের ১৩ জন সদস্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। ইহাদের 

মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত ছুঃখিত এবং ইহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষৎ গভীর এবং 
আন্তরিক সমবেদন! জানাইতেছেন। 

(১) ৬অতুলকুষ্ণ মিত্র--ইনি ১৩১৮ সালে পরিষদের সদণ্ত-শেণীভৃক্ত হন। নাট্া- 
সাহিত্যে ইনি বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। ইহার প্রণীত অনেক নাটক রঙ্গমথে অভিনীত হইয়া 
থাকে । .নান! কাধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি মাঝে মাঝে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান 
করিতেন। 

(২) ৬গ্িরিশচন্ত্র রায়__ইনি পরিষদের একজন অতি প্রাচীন সদস্ত ছিলেন। বার্দকা- 
প্রযুক্ত ইনি ইদানীং পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিতেন না। কিন্তু পূর্বের 
পরিষদ্দের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কাধ্যে সহায়তা করিতেন। পরিষদের অন্ুঠিত 
উৎসবাদি ব্যাপারে ইনি পরিষৎকে বিশেষ ভাবে সাহাষ্য করিতেন। ১৩০৪ সালে ইনি 
পরিষদ্দের সমস্ত-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। 

(৩) ৬গৌরীশঙ্কর দে এম্ এ, বি এল্--স্বর্গীয় অধ্যাপক গৌরীশস্কর দের নাম শিক্ষিত- 
সমাজে স্থপরিচিত এবং পরিষদের এরূপ অনেক স্ম্ত আছেন, বাহার তাহার শিম বলিয়৷ 

পরিচয় দিতে শ্লাঘ! বোধ করেন। ১৩০৫ সাল হইতে ইনি পরিষদের সদন্ত-শ্রেনীভূক্ত ছিলেন 
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এবং গত বৎসর হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত পরিষদের অগ্ততর আয়ব্যয়-পরীক্ষক ছিলেন। 
পরিষদের এই প্রাচীন বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ভাবে দুঃখিত ও ক্ষতিগ্রস্ত | 
গণিতশান্ত্রে তাহার প্রতিভ৷ দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজে বিশেষ স্ুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি ইংরাজি 

ভাষায় গণিত-শাস্ত্ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেও গণিত- 

শাস্ত্র সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গাল! ভাষার গৌরব বুদ্ধি করিয়াছেন। ইহার 

মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! সহজে অপনোদ্দিত হইবার নহে । তিনি অতি উচ্চ- 
শিক্ষিত অথচ নিতান্ত সরল প্রকৃতির "লোক ছিলেন। তাহার ন্যায় ছাত্রবংসল, দয়ার্দহৃদয়, 

ধর্মননিষ্ঠ, কর্তবাপরায়ণ ও নিরভিমান বাক্তি অত্যন্ত বিরল । 

৪। ৬জ্ঞানেন্্নাথ বন্থু বি এল্--ইনি ১৩১ সাল হইতে পরিবদের সদস্য ছিলেন। 

ইনি হাইকোটে ওকালতী করিতেন এবং সদশ্তসংগ্রহ দ্বারা পরিষদের শক্তিরদ্ধিকল্পে বিশেষ- 
ভাবে সাহাযা করিয়াছেন । 

€। ৬নফরচন্ত্র বন্দোপা ধায়-_-ইনি ১৩১২ সাল হইতে পরিষদের সংস্য ছিলেন। 

৬। ডাঃ পশুপতিনাথ ঘোষ--.ইনি ১৩১৫ সাল হইতে পরিষদের সদশ্ত ছিলেন। ইনি 

বাঙ্গাল! ভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্র সন্বঙ্ধে অনেক নুচিন্তিত প্রবন্ধ সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশ 

করিয়াছিলেন। অতি অল্লবয়সে ইহার মৃত্যু হইয়াছে । পরিষদের জন্। অনেক সদন্ত সংগ্রহ 

করিয়া! পরিষদের বলবৃদ্ধিতে ইনি সহায়ত! করিয়াছেন। বাঞ্গাল! সাহিত্যের প্রতি ইঞ্ঠার যেরূপ. 

প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল, ভাহাতে মনে হয় দে, ইহার অকালমৃত্যু না হইলে চিকিৎসা-শা্সত্বন্ধীয় 

রনথপ্রকাশ দ্বার! ইনি বঙ্গলাহিতোর শ্রীরদ্ধি করিতে সমর্থ হইতেন! উহার অক" পুভুুতে 

পরিষৎ বিশেষভাবে চঃখিত । 

৭। ৬মহারাজ কুমার বনওয়ারিআনন্দ দেব__ইনি ১৩১৫ সাল হইতে পরিষদের সদস্ত 

ছিলেন। পরিষদের প্রতি ইহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং শারীরিক অন্ুস্থতা সত্বেও উনি 

পরিষদের অধিশেনে প্রায়ই যোগদান করিতেন। মহারাজ কুমারের অকাল-মৃত্যুতে পরিষং 

বিশেষ দুঃখিত । 

৮। ৬বিনয়েন্্রনাথ সেন-_স্বার্থকনাম! অধ্যাপক বিনয়েন্ত্রনাথ সেন স্বীয় চরিত্র, বিদ্যা ও 

বুদ্ধির জন্য দেশীয়, ইউরোপীয় ও আমেরিকার শিক্ষিত-সমাজে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। 

পরিষদের সমস্যশ্রেণীতুক্ত মনেকেই তাহার শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে নিজকে গৌরবান্বিত 

মনে করেন। প্রায় বংসরব্যাপী রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া কিছু দিন হইল, তাহার মৃত্যু 

হইয়াছে। তাহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! পুরণ হইবে কি না, সন্দেহ । 
ইনি ১৩১৪ সাল হইতে পরিষদের সস্থাশ্রেণীভূক্ত ছিলেন। যদিও নান! কার্ষ্যে বাস্ত থাক! 

প্রযুক্ত প্রত্যক্ষভাবে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিতেন না, কিন্তু পরিষদের 

কার্যোর প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও গ্রীতি ছিল। 

৯। ৬মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম্ এ, বি এল্--ইনি ১৩*৮ সাল হইতে পরিষদের সদ্য 

ছিলেন। পরিষদের কার্যে ইহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। নাট্যকলায় ইষ্ঠার গভীর দৃষ্টি 
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ছিল। নাটারচনাতে ও নাট্যশিক্ষায় ইহার ক্ষমত| ছিল। বহুদিন পর্যন্ত মিনার্ড| থিয়েটারের 

পরিচালনকার্ধে থনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ থাকায় নাট্যব্যবসায়েও ইহার বিশেষ পটুত! জন্মিয়াছিল। 

১৪। ৬যহুনাথ বরাট--ইনি ১৩৭ সাল হইতে পরিষদের সদন্ত ছিলেন। পরিষদের 

কার্ধের প্রতি ইহীর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। ইনি অতিশয় দক্ষতার সহিত পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগে 

কার্ধ্য করিয়৷ অবদর গ্রহণ করেন এবং অনেকবার ৪ নং ওয়ার্ডের প্রতিনিধিশ্বরূপ কলিকাত৷ 

মিউনিসিপালিটির অন্যতম সদশ্য ছিলেন। বর্তমান সাহিত্য-পরিষদদের মন্দির-নির্ধাণকালে 

পরিষৎ তাহার নিকট হুইতে নান! প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার সাহায্য 
প্রাপ্ত না হইলে এই মন্দির প্রস্তুত করিতে বোধ হয়, পরিষদের আরও অধিক ব্যয় হইত এবং 
পরিষৎ-মন্দির এই গ্রকার নুন্দররূপে নির্মিত হইত না। এইরূপ হত্তৈষী বন্ধুর মুত্াতে পরিষৎ 

বিশেষভাবে হুঃখিত । 

১১। ৬নুন্দরঙাল জন্ুরী--ইনি ১৩১৭ সালে পরিষদের সদস্তপদ্ গ্রহণ করেন। বাঙ্গালা 

ভাষা ও সাছিত্োর প্রতি ইঠার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সাহিত্য-পন্ধিষদের চিত্রশালাতে "ইনি 
উপহারাদি প্রদান করিয়াছেন। ইহার 'অকাল-মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ঢঃখিত। 

১২। ৬অম্ল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ-_মধ্যাপক অমুল্যধন বক্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩১৮ 

সালে পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন । মৃতকালে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজি শান্তের 
অগ্ভতম অধ্যাপকের পদে নিধূক্ত হইয়াছিলেন। অতি অল্প বয়সে ইঞ্ার মৃত়া ভইয়াছে। এই 

'অল্লবয়সের মধো স্বীয় শিক্ষা ও চরিব্রগুণে ছাত্রসমাজে তাহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইংরাজি 

সাছিতও ব্যাকরণ গুুভৃতি সম্বন্ধে ইনি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিক়্াছেন। পরিমত ইাঁব 

অকাল-মৃত্যুতে বিশেষ ছঃখিত। 
১৩। ৬আতশুতোষ বাগচী এম এ-_ইনি ১৩১৮ সালে পরিষদের সদশ্য-পদ গ্রহণ করেন। 

মৃত্যুকালে ইনি ডেপুটা ম্যাঞ্জিষ্টেটের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরিষদের জন্চ ইনি অনেক 
সদন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পরিষদ্দের এই উংসাহী সদশ্তের অকাল-মৃত্াতে পরিষৎ বিশেষ 
পরিতপ্ত। 

১৪। ৬কালীগোপাল কুদ্র-_-ইনি গত ১৩১৭ সালে পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। 
গোয়ালপাড়ীয় ইনি সাব ইঞ্জিনিয়ারের কার্য করিতেন। ইহার অকালমৃত্যুতে পরিষং ছুঃখিত। 

১৫। ৮গোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্--ইনি গত ১৩১৬ সালে পরিষদের সদস্তপদ 
গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে নীলফামারীতে ওকালতী করিতেন। পরিষদের কার্যে ইহীর দথেষ্ট 
শ্রন্ধ! ছিল। পরিষৎ ইহার মৃত্যুতে অত্যন্ত ছুঃখিত। 

১৬। ৬জগদন্ধু চৌধুরী-_গত ১৩১৭ সালে ইনি পরিষদের সদন্তপদ গ্রহণ করেন। ইনি 
পরিষদের একজন উৎসাহী সদস্ত ছিলেন। ইহার রচিত পনীতি-রত্বহার” পুস্তক বিশেষ 

পরিচিত । ইনি একজন ন্থকবি ছিলেন। ইহার অকাল-মৃত্যুতে পরিষৎ ছঃখিত। 
১৭। ৮/মোহাস্ত মহারাঞ্জ বতীজ্জ বন-_চজ্জরনাথ সীতাকুণ্ডের মোহাত্ত মহারাজের শোচনীয় 

অকাল-মৃতা-সংবাদ সকলেই অবগত আছেন | ইনি ১৩১২ সালে পরিষদের সস্পদ গ্রহণ 
করেন। পরিধৎ এই প্রাচীন সহস্তেক মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতি গর । ্ 



সাহত্য-পরিব-পঞ্জিকা ১২৯ 

১৮1 ৬মোহিনীমোহন রায় এম এ-_অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর, বিনয়েন্রনাথ, অমুলাধন 

খন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত পরিষং আরও একজন সর্বজ্জনপ্রিয় অধ্যাপক হারাইয়াছেন। অধ্যাপক 

মোহিনীমোহন বহরমপুর-শাখা-পরিবদ্দের একজন উৎসাহী সদন্ত ছিলেন। পরিষদের কাযো 

ইহার বিশেষ উৎসাহ ও মত্ত ছিল। ইষ্ঠার মৃত্তাতে পরিষং অতান্ত দুঃখিত । ইনি ১৩০৮ সালে 

পরিষদের সদন্ত-পদ গ্রহণ করেন। মোহিনীমোহন পরিষদের জগ্ঠ পরিভাষা ও সহজবোধ্য 

বিজ্ঞান-গ্রস্থ প্রণয়নের ভার লইয়াছিলেন, কিন্ত ঃখের বিষয়, তাহার অকালমৃত্াীতে এই 

কার্যের কিছুই হয় নাই। 

১৯। ৬ঘাদবানন্দ গুপ্ত শান্সী-_ইনি ১১০৯ সালে পরিষদের সদহাপদ গ্রহণ কবেন। 

চিকিৎসা-শাস্প্রে ইহার বিশেষ দক্ষতা ছিল 'এনং ইনি চিকিংসাশান্বসন্বন্ধীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন 

করিয়াছেন। ইহার অকাল-ঘৃত্যুতে পরিবৎ অতান্ত দঃখিত। 

২*। ৬শরচ্চন্্র বিছ্ভাবিনোদ আরস্তপ্ব-বিশীরদ _-গত ১১ সালে ইনি পরিবদের সদঠ্য- 

পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঙ্গপুর-শাঁখ। পরিষদের অধিবেশনে ইনি প্রাথশইঈ পবন্ধাদি পাঠ 

করিতেন । উষ্ঠীর মৃত্াতে শাগা-পরিবদের ও মূল-পরিষদের বিশেন ক্ষতি হইয়াছে গরিবং 

তজ্জন্ত বিশেষ ৪ঃখিত | 

১১। ৬সতীশচন্দ্র সাহা--গ্ত ১৩১৫ সালে ইনি পরিষদের সদপ্ত পদ গ্রহণ করেন । নি 

চন্দননগর পাবলিক লাইরেরীর সহিত পিশেমভানে ঘনিষ্ঠ ছিলেন ৪ নিশেবদপ সাহিতামোদী 

ছিলেন । ইহার মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত গঃপিত | 

২১। »স্ুরেন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী--বরিশ।প সিদ্ধিকাঠার এই জগিধাব সদন্তের অকাপ, 

মৃত্যুতে পরিষদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । গত ১১১৩ সালে ইনি পরিনদের সদস্থা-পদ 

গ্রহণ করেন। 

১৩। ৬হরকুমার সরকার-_-গত ১৩১০ সালে ইনি পরিষদের সদশ্ত-পদ গ্রহণ করেন। 

ইনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধ ছিলেন- প্রায় পরিষদেধ সংবাদাদি লইন! পরিষংকে 

উৎসাহিত করিতেন । ইহার মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত দুঃখিত । 

২৪। ভ৬ন্থুবলচন্ত্র মিত্র--গত ১৩১৮ সালে ইনি পরিষদের দ্বিতীয়বার সদন্ত-পদ গ্রহণ 
করেন। ইনি পরিষদের হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, সাহিতা সেবা ইহার জীননের খ্রত এবং অবলম্বন 

ছিল। স্কুলের ছাত্রগণের উপযোগী অভিধান ও অর্থপুস্তকাদি-প্রণয়নে ইষ্ঠীর বিশে কৃতি 

ছিল। ইহার সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধানখানি কেবল ছাত্র কেন, অনেকেরই কাধ্যকারা 

হইয়াছে । ইনি সাহিত্য-সভা ও বহুদিন পধ্যন্ত “সাহিত্য-সংভিতা”-পরিচালনে বিশেষ দঙ্গতা 

প্রকাশ করিয়াছিলেন । তদ্ধিন্ন অন্তান্ত গ্রদ্থ এবং প্রবন্ধরচনার হার প্রতিষ্ঠা ছিল। বগুমান 

১৩২৭ সালে এই সদন্তের মৃত্যু হইয়াছে । 

পরলোকগত সাহিতা-সেবী ও দহিহা-বন্ধুগণ 

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, পরিষদের পূর্বোক্ত সদস্যগণ ব্যতীত আলোচ্য নর্ষে আর অনেক 
প্রথিতনামা সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে । এই সমস্ত মৃত সাহিত্যসেণাদিগের অগ্ত পরিষং 

১৭ 



১৩০ সাহ্ত্যি-পরিষণ-পঞ্ভিক! 

অত্যন্ত ঢঃখিত এবং হ্ঠাদের মধ্যে রাজ! বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের মৃত্যুতে যে বঙ্গভাষা 'ও বঙ্গ- 

সাহিত্যের সমধিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহ। পরিষৎ বিশেষ ভাবে অন্তভব করিতেছেন। পরিষর্দের 

সহিত তাহার যে ঘনিষ্ঠ স্বপ্ধ ছিল, তাহা সর্বজনবিদিত । পরিষদের স্থাপয়িতার মধ্যে তিনি 

একজন অন্ততম। ন্থৃতরাং তাহার অকালণৃত্যু যে পরিষদের পক্ষে বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়াছে, 

তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । 

১। রাজা বিনয়ক্কষজ দেন বাহাছর-__রাঁজ। বিনয়রুঞ্ঞ দেব বাহার ইংরাজী ১৮৬৩৬ সালের 

১৩ আগষ্ট তারিথে জন্মগ্রহণ করেন। আসার গত ইংরাজি ১৯১২ সালের ১লা ডিসেম্বর 

(১৩১৯১-১৬ই অগ্রহায়ণ) তারিখে পরলোক-গমন করিয়াছেন। ইনি কলিকাতার শোভাবাজার 

রাজবংশের উদ্জল প্রদীপ ছিলেন। শোভাবাজার রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতা। মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব 

বাহারের পুজ রাজা রাজরুষ্জের অন্ঠতম পুল্র মহারাজ কমলকুষ দেব বাহাদ্ররের ছুই পু হয়। 

রাড বিনয়ককষ্জচ তন্মধ্যে কনিষ্ঠ । রাজা বিনমকুষ্ের অনেক সদ্গুণ ছিল। সাহিত্য-সমাজ, 

রাজনীতি, লোকসেব। ও দেশচধ্যা-_ এই কয় বিষয়েই তিনি যথেষ্ট কাজ করিয়া গিয়াছেন!, 

তাহার চরিত্র-বল ছিল, গণগ্রাহিত। ছিল, বদ্ধবাংসলা ছিল; ছোট বড় সকলকে তিনি সমান 

'আদর কাঁরতেন; 'প্রতিভার পুজা করিতেন। বাঙ্গালা সাতিতা বিশেষভাবে তাহার নিকট 

খণী। তিনি বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষৎ ও সাহিতা-সভার অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । বাঙ্গাল! ভাষা 

ও সাহিত্যের উন্নতির জঙ্ঠ তাহার বিশেব আগ্রহ, চেষ্টা ও দান ছিল; তিনি নিজে সাহিত্যের 

সেবা করিতেন; বাঙ্গাল! ৪ ইংরাজি ভাষায় তিনি 'মনেক সন্দর্ভ ও পুস্তক রচনা করিয়া 

গিয়াছেন। প্র।চান ইতিহাস আলোচনাম্ম তাহার উৎসাহ ছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 

কলঙ্গভঞ্জন করিবার জন্য "হিতবাদী” পত্রে তিনি ধারাবাহিক প্রবন্ধ পিখিয়াছিলেন। দরিদ্রের 

টঃখে তাহার কষ্ট বোধ হইত। “শোভাবাজার বেনাভোলেণ্ট সোসাইটা” নামে দরিদ্রকে 

_সাহাধা করিবার জন্থ তিনি এক পুণ্য অনুষ্ঠান করিয়। গিয়াছেন। পাজা বিনয়রুষ্ণের বাড়ীতেই 
 শাহিতা-পরিষ২ প্রথম প্রতিষঠিত হয় এবং তাহারই যন্ত্রে ও শ্নেছে পাচ বংসর লালিত পালিত 

হইয়াছিল। ১১৯৯, ৫ই পৌষ তারিখে পা বিনয় দেখ বাহীঢরের পরলোক-গমনে 
শোকপ্রকাশ ও স্থৃতিরক্ষার্থ পরিষদে এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। 

২। ৬পগ্ডিত মহেন্্রনাথ বিগ্ঞানিধি-.-বিছ্ধানিধি মহাশয় ১৩০২ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য- 

পরিষদের সদন্ত হন। বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষং আপন সত্তা সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে বিছ্ভানিধি 

মহাশয়ের নিকট বছলপরিমাণে খণী। ঠিক প্রতিষ্ঠার দিন হইতে বিগ্ভানিধি মহাশয় বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষং যতকাল থাকিবে, 

ততকাল বিষ্ানিধি মহাশয়কে আপনার অন্যতম গঠনকর্তী বলিয় স্মরণ রাখিবে। পরিষদের 

ংপোষণার্থ সদস্ত-সংগ্রহ, পালনার্থ সহকারী সম্পাদদকরূণে নানাভাবে পরিশ্রম, পত্রিকার 

জন্য লেখক সংশ্রহ, অধিবেশনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বিগ্ভানিধি 

মহাশয় অস্রান্ত পরিশ্রম করিতেন। বিগ্ানিধি মহাশয় “আধ্যদশন” প্রকাশকালে প্রথমে 

তাহার লেখক, পরে সহকারী সম্পাদকরূপে প্রতিষ্িত হইয়া সাহিত্য-সংসারে স্থপরিচিত 

হন। তিনি টোলে ও সংস্কৃত কলেজে অধায়ন করেন৷ বহু শাস্ত্রে তাহার প্রবেশ ছিল। 
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তিনি ইংরাজিও জানিতেন; অনেক প্রবেশিকা-বিগ্ভালয়ে তিনি প্রধান গগিতের পদ. 

অলঙ্কত করিয়াছিলেন। তাহার বহু ছাত্র এক্ষণে স্বনামধন্য, রুতী ও সাহিতা-সমাঁজে 

যশন্বী হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের চ্চায় বিগ্ভানিধি মহাশয় প্রথম হইতেই 

মৌলিকত! প্রকাশ করিয়া যশোলাভ করেন। হোমিওপাথির আবিষ্কারকর্তা হানিমানের 

জীবন-চরিত তাহার প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। প্রাচীন আর্ধা-রমণীগণের বুন্তান্ত তাহার 
একটি মৌলিক গবেষণামলক পুস্তিকা । আঙ্গকাল জাতিতন্থ'ও সমাজতন্ব লইয়া যে বিপুল 
আলোচনা চলিতেছে, বিগ্ভানিধি মহাশয় তাহার অন্ঠতম প্রবর্তক । বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের 

ইতিহাস-সঙ্গলন, বঙ্গীয় নাক্র্যশালার ইতিহাস-সঙ্গলন, খানাকুল কুষ্ণনগরের সামাজিক ইতিহাস- 

সম্কলন প্রভৃতি বিষয়ে বিগ্ানিধি মহাশয়ের আলোচনা! বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি 

গ্রন্তকার, মাসিক পত্রের সম্পাদক, সাপ্রাতিক পর্রের সম্পাদক, প্রবন্ধ-লেখক প্রভৃতি 

সাহিত্য-সেবকের সকল মন্তিতেই আমরণ মাতৃভাষ!র সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাহার কার্ধ্য 

কুশলতা ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা অপুর্ব ছিল। সব্দদা তাহাকে কয়েকখানি খাত ও 

পুস্তক এবং নানাবিধ টাকা-টিপ্লনী সহ ট্রকূরা কাগজের 'একটি পৃটুলি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে 

দেখা যাইন্ত। বিগ্যানিধি মহাশয়ের পরিচিত ব্যক্তিবর্গ দপ্রশূন্য বিগ্ভানিধি-ম্ডি কল্পনাই 

করিতে পারিবেন না; তিনি '্টীহার পরিচিত ন্যক্তিবর্গের নিকট ঘেমন অমায়িক, তেমনি 

শদ্ধাভাজন ছিলেন। 

৩। ৬পঞিত সখারাম গণেশ দেউদ্বর-_-১৯১৬ সংবং পৌষমাসে পাগুত সথাবাম গণেশ 

দেউস্কর জন্মগ্রহণ করেন। ১৩১৯ সালে ৮ই অগ্রহারণ তারিখে তাহার মৃত্ঠা হয়। সখারাম 

মাহারাষ্ীয় ব্াঙ্গণ । বোম্বাই প্রদেশের অন্তগত র্রগিরি জেলার মহারাণ শিবাঙগার আলবান 

নামক দর্গের নিকট দেউস নামে এক গাম আছে; দেউস্কর-নংশ সেই গ্রামের আর্দিনিবাসী। 

সথারামের পিতার নাগ গণেশ সদাশিব দেউক্কর ৷ পাঁচ বংসর বয়সে সখারামের মাতৃবিয়োগ 

হয়। আলিবদ্দি খীর সহিত নাগপুরের রনি ভোসলের ১৭৪৮ থুষ্টাবের যে সঙ্গি হয়, সেই 

স্ত্রে কৃষ্ণভট রায়ঙ্কর নামে এক মহারাষ্ীয় বাপ্ছণ স্ব্গাতির প্রতিভ্ হইর। মুরশিদাবাদে আসেন। 

নীরভূমের শাসনকর্তা বদিয়জম! খা! এই কুষ্ণভট্ের নিকট উপকার পাইয়। বৈগ্ভনাথের নিকট 

করে! গ্রাম তীহাকে জায়গীর দেন। করে! গ্রাম কর্দ্দটোড় হইতে ছুই ক্রোশ দূরে । সখারামের 

পিতামহী এই কৃষ্ণচভট্রের বংশজাতা। এই বিবাহগ্তত্রে সখারামের পিতামহ করো মে 

হসম্পত্তি লাভ করিয়! বাম করেন। করো গ্রামেই সথারামের জন্ম হয়। সখারাম বাল্য 
বেদাধ্যয়ন করেন। পরে ১৮৯০ খুষ্টাব্ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৈগ্থনাথ স্কুলে 

শিক্ষকতা করেন। সখারাম বালাকালেই বাঙ্গালা রচনা! করিতে শিখেন। মহারা্্ীয় ভাষাতে 

ও ধর্মশান্ত্রে তীহার অধিকার ছিল। তিনি মহারাইর্দেশ ও ছত্রপতি শিবাজীর জীবনচরিত- 

সংগ্রহে সার জীৰন পরিশ্রম করিয়৷ গিয়াছেন ও অনেক দিন তিনি হিতবার্দীর সহিত 

মংশ্রিষ্ট ছিলেন। এতদ্যতীত তিনি অনেক সপ্গ্রস্থ রচন৷ করিয়াছেন। তাহার গ্তায় জুলেখক 

বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল । 

৪। ৬বিশ্বস্তর জ্যোতিবার্ণব--্ইনি জ্যোভিষণান্মে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, ইঠ।র র চিত 
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জ্যোতিবশান্্ সন্ধঙ্গে গনেক পুপ্তক আছে। পরিষদের সদশ্ত-শ্রেণীতৃক্ত ন! হইয়াও ইনি ইহার 

অধিবেশনে মাঝে মাঝে যোগদান করিতেন। বঙ্গীয়-পাহিতা-পরিষং উহার মৃত্যুতে বিশেষ 

6ঃখিত। 
৫1 ৬কুচচন্্র রাঁয়-_হেয়ার ও হিন্দু বলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণচন্্র রায় মহাশয়ের নাম 

কাহারও নিকট অবিদিঠ নহে। ইংরাজি ভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন ব্যতীত বাঙ্গাল! ভাষাতেও 

ইতিহাপসন্বন্ধীয় গ্রন্তাদি লিখিয়া ইনি বাঙ্গালা-সাহিত্যের শ্রীরদ্ধিসাধনে ড্র করিয়াছেন। 

ই্টার মুভ্যুতে পবিষং ছঃখিত | 

১। ৬ছঈশানচন্ত্র বঙ্গ--এই প্রাচীন প্রবন্ধকারের মৃত্যুতে পরিষদের বথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। 
পরিষদের গঠন-মুগে ঈশান বাবু ইহার উন্নতির দন্য বছ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং একসময়ে 

কিছুদিনের জগ্ত ইহার সহকাবী সম্পাদক ছিলেন। ইহারই চেষ্টায় পরিষদে প্রাচীন গ্রন্থ 
'গকাশের কল্পন| হন এবং ইহার সংগৃহীত ৬সনাতন চক্রবর্তীর ভাগবন্তের অনুবাদ প্রাচীন 

বাঙ্গাল। পুথি ইঙ্ঠার সম্পাদকতায় ছাপার ব্যবস্থ! হয়, কিন্তু নানা কারণে ঈশান বাবু তখন 

পরিবদের ঘংখব ত্যাগ করেন, সেই গঠ্ঠ সে কার্ধা সমাপন হয় নাই । ঈশান বাবু সে কালের 

তদ্ববোধিনী পত্রিকায়, পামাবোধিনী পত্রিকায়, 'আধ্যদ্ণনে বহু শ্ুচিন্থিত প্রবন্ধ লিখি 

গিয়াছেন। ঠ্াহার রচিত কয়েকণানি নীতিপুস্তক এবং মঙ্িলাশিক্ষা গন্ধ সাহিত্য -সমাজে 

নুগ্রাতিগিত আছে । 

৭। ৬্রীশচন্দ সর্ধবাধিকারী রায় বাহাদ্বর - হিন্দু পেটিয়টের সম্পাদক শ্্রীশচন্্ সর্াধি- 
কাধী মহাশয় পুব্বে পরিষদের সদপ্ত ছিলেন, পরে স্বাস্থাভঙগ হওয়ায় সদগ্ত-পদ হাগ করেন। 

এব্মর্ধের কাযো ইই।র (বিশেন শদ্ধ। ছিল। ইনি পরিষদের অধিবেশনাদিহে প্রায়ই যোগদান 

করিতেন | পরিমতৎ এই বঙ্ধব অকাল নুাতে বিশেষ দুঃখিত | 

৮। ৬দ্বিজেন্্রলাল বায় --এই স্থপ্রদিদ্ধ সুরলিক কবি ও নাটাকার পরিষদের হিতৈষী 

ছিলেন। তীহার স্ুবিখাত গান “বঙ্গভাবা” পরিষদের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষেই রচিত ও গীত 

হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং সদলে সে দিন উপস্থিত থাকিয়! সেই স্মরণীয় দিনকে গীতিরসে মধুময় 
_ করিয়! তুলিয়াছিলেন এবং সে দিন উপস্থিতমত অর্থ-ভিক্ষায় শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয়ের গ্ায় তিনিও বিশেষ সাহাযা করিয়াছিলেন। শ্টাহার স্বরুত গ্রস্থনিচয় ছাড়া 
'পূর্ণিমামিলন প্রতিষ্টা তাহার আর এক মহতী কান্তি। দ্বিজেন্্রলাল বাঙলা সাহিত্যে 
“হাসির গানের কবি' বলিয়৷ বিশেষ প্রতিষ্ঠীলাভ করিয়। গিয়াছেন, হাস্তরসের মধ্যদিয়! গভীর, 

মর্খম্পশী বিষয় সকল লইয়৷ তিনি গান রচনা করিতে বিশেষ পটু ছিলেন। তাহার 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলিতে৪ নানাভাবের কবিত্ব-পরিচয় পাওয়া যায়। শেষজীবনে তিনি 
নাট্য-রচনায় প্রসিদ্ধিনাভে করেন। তীহার ঁতিহাসিক নাটকগুলি বঙ্গীয় নাট্যশালায় বিশেষ 
সমাদর লাভ করিয়াছিল। তিনি নাট্য-রচনায় চিরাগত প্রথা ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া 
নৃতন পন্থা অবলম্বন করিতেছিলেন.। সামাজিক বিষয় লইয়! তাহার ছুএকখানি নাটক ও 

পর্গানি-প্রহসনও আছে । দ্বিজেন্্লালের সর্ধাপেক্ষা কৃতিত্ব ছিল গানে। তিনি নিজে ভারতীয় ও 
ইংরাজী সঙ্গীতশাস্্রে বুংপন্ন ছিলেন এবং বাঙ্গাল! গানে এমন মনৌজ্ঞ ভাবে, সুকৌশলে 
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ইংরার্জী সুর বসাইতে পারিতেন যে, লোকে তাহা আদৌ বিদেশী বলিয়া অনুভব করিতে 
পারিত না। তিনি নিজে অতি স্ুক্ গায়ক ছিলেন। তাহার নিজের রচিত, নিজের 
উদ্ভাবিত বিবিধ স্থরের গান তাহার নিজের গলায় ধাহার! শুনিতেন, তাহারা সকলেই 
মুগ্ধ হইইতেন। তিনি বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পরিষং-মন্দিরে আসিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে 
সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ শোকান্ঠুভব করিতেছেন। 

ষ্টাদশ বার্ধিক অধিবেশন 

আলো বর্ষে ১২ই শ্রাবণ, রবিধার পরিষদের অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 
উদ্ত অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঁঠ করেন। 
এট অধিবেশনে পূরববংসরের কার্ধাবিবরণ পঠিত ও যথারীতি গৃহীত তয় এবং বান্ধব, আজীবন- 
লদণ্ত, বিশিষ্ট'স্ত ও সহায়ক-সদস্ত নির্বাচিত হন। এতদ্যীত নৃততন বংসরের ক 
কার্ম্যাধাক্ষ নির্বাচিত এবং কার্ধযনির্বাহক-সমিতি গঠিত হয়। 

মাপিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদির তালিক: 

১ম ২৬ শ্রাবণ (১) উজানী ও মঙ্গলকোট-_শ্রীধুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 
শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত ও 
শীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্গু বি এ 

(২) বাঘাইব বয়াৎ- শ্রীঘুক্ত যোগেনুচন্দ্র ভৌমিক 
২য়--৩০ ভার (৩) কাশীরাম দাসেব 

গন্মস্থান-নিনূপণ-_ শ্রীমুক্ নগেন্বনাথ বন্ধু গ্রাচাবিগ্ঠামছাণর 
(৪) কৌশান্বীর আধ্যপট--শ্রীণন্ধ রাখালদাস বন্য্যোপাধ্যায় এম্ এ 
(৫) তৃতীয় গোপালদেবের 

শিলালিপি-শ্রীবুক্ত বিনোদবিহারী বিগ্তাবিনোদ কাব্যতীর্থ 
৩য়_২৭ আশ্বিন (৬) অ-_ কবিরাজ শ্রীযুক্ত ছুর্গানারার়ণ সেন শাস্ত্রী 

0) আসাম-ভ্রমণ--  শ্রীযুক্ষ পদ্সমনাথ ভ্টরাচাধ্য বিগ্বাবিনোদ এম্ এ 
(৮) দাশরথি রায় শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় 

৪র্থ শ্থগিত)--২৩ অগ্রহায়ণ 

(৯) একটি বুদ্ধমষ্ধি-- শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ 
গত ১৬ই অগ্রহায়ণ এই সভাধিবেশনের প্রস্তাব ছিল, কিন্থ এ দিবস সাহিত্য-পরিষদের 

অন্যতম প্রতিষ্ঠাত! রাজা বিনযনকৃঞ্ণ দেব বাহাদুরের অকাল-মৃতা হওয়ায় তাহার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শনার্থ উদ্ক দিবসের মাসিক অধিবেশন স্কগিত থাকে । 
৫ম-_-২৩ অগ্রহায়ণ (১০) কৃষ্ণকীর্তনের শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্ব্বল্লভ ও 

লিপিকাল- নি ভ্ীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 
৬৮৭ পৌষ (১১১ মালবিকাক্সিমিত্র-- শ্রীযুক্ত গ্ছর়েশচন্্র সেন এস্ এ 
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ণম_-৬ মাঘ (১২) গৌরী সেন-_ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন 

০১৩) রমণার কালীবাড়ী-_শশ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যার 

(১৪) পতঞ্জলি-- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভৃষণ 

৮ম--৪ঠা ফাল্গুন (১৫) চট্টগ্রামের গীতি- 
রামারণ__ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্তামাচর়ণ সরকার 

(১৬) ঢাকার সহরে 

ও গ্রাম্যভাষা-_-শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মন্জমদার 

৯ম ১৮ ফান্ুন (১৭) বাঙ্গালাভাষার 

দ্রাবিড়ী উপাদান-_ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্ 
(১৮) ইন্দ্রাণী--- শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় 

(১৯) মুরশিদাবাণ্দের 

গ্রাম্যভাষা- শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মন্জ্রমদদার 

১*ম_-১৭ চৈত্র. (২০) মথুরাপুরের দেউল - শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় প্র 

অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রবাাদি 

অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন 

প্রদাত। প্রদর্শিত দ্রব্য ক্রমিক সংখা! 

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়-- ১। মৃত্ষিযক্ত ইষ্টক-__ ১৯৪ 
১। ১৯৫ 
ও | ,৪ ৯১১৬ 

৮ | ১ ৯৪৫১৭ 

৫ । ১৯৮ 

৬।1। কামানের গোল। ১৯৩ 

হন ওল ৭। সদাশিব-মন্তি ১৮৩ 

শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার-- ৮। তিনখানি বৈদেশিক চিত্র 

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাস গপ্ত-_ ৯। পার্বতী প্রস্তরমুন্তি) ১৭৮ 

১০। ব্রন্গার মূত্তি » ১৭৯ 
১১। ভগ্র মুস্তি প্র ২৮৩ 

১২। ৬ রি ১৮১ 

১৩। ৮ ৮ ২৮২. 
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্্ী__ ১৪। বুদ্ধমৃত্তিবিশিষ্ট মাটার ছা ৩০৩ 

১৫। রি রি ৩৪৪ 

১৬ । ঞ্ট ঞ১ ৩০৫ 
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প্রদাত! প্রদশিত দ্রবা ক্রমিক সংখা। 

রক্ত যোগেন্দ্রনাথ ৩প্ত--. ১৭। রাজবাড়ীর মঠের ক্রোমাইড চিত্র 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র সিংহ-_ ১৮। ছাতনার খোদিত লিপিযুক্ত ইষ্টক ২৯৯ 

১৯। চৈতন্তদেবের (সপার্ষ?) ছবির ক্রোমাইড 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ১৭। দিলীর প্রাচীন লেখ-চিত্রের আলোক চিত্র 

১১] এঁ 

৯১ | এ 
১৪ । «এ 

১৪। 

শীযুক্ত জগরাথপ্রসাদ বি এল-_ ২৫। প্রস্তরমৃত্তি--তারামৃত্ি ২৬৭ 

১৬। বুদ্ধমুগ্তি ১৭৪ 

১৭1 » ভুমিষ্পশমুদ্রাঞ্কিত এ ২৭১ 

১৮।  » মন্তির নিয়াংশ ২৭১ 

১৭৭ 

০০ | রি ১৭৪ 

৩১। 5 » উদ্ধদেশ ২১৭৫ 

৩১» হুমিম্পশমুদ্রাঙ্থিত 

বুদ্ধম্ডির নিয়াংশ ১৭৬ 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত. ৩৩। নক্সামুক্ত সাঁতগানের ইষ্টক ১৮৯ 

৩৪ । রি রঃ ১৯৩ 

৩৫ । 2 রি রি ০৯১ 

৩৬। & টা ২৯২ 

শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় ৩  ৩৭। প্রস্তরমৃষ্টির ভগ্রাংশ ২৮৬ 

৩৮। নক্সাধুক্ত ইষ্টক ২৮৭ 

হন . রর ২৮৮ 

যুক্ত কালীদয়াল তট্টাচাধ্য-_. ৪*। নক্সাধুক্ত ইষ্টক ২৫৯ 

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বঙ্গ | 

শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত এবং 1৪১। জৈনমুণ্তি ২৭৭ 

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ] 
মুদ্রা 

্রীযুক্ত চর্গীনারায়ণ সেন শীস্ী-_ ৪২। চীনদেশীয় ক্যাশ মুদ্রা তাম ২৬০ 

| ৪৩। পিত্বল ২৬১ 

৪৪। পৃথিবীর বিক্রম সাহু তাত্র ২৬২ 

৪৫। পণ্তপতিনাথের পয়সা » ২৬৩ 
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প্রদাত। প্রদশিত জ্রব্য ক্রমিক সংখ্যা 

শিুক্ত রাখালদান বন্দোপাধ্যায়--১৬. লক্ষমীসিংহ (আসাম ) তার ২৬৪ 

৪৭| রাজেন্্রবিক্রম সিংহ ( নেপাল ) 

রৌপা ২৬৫ 

৪৮। প্রমত্ত সিংহ আসাম) ২৬৩ 

৪৯। গৌরীনাথ সিংহ (নেপাল) » ২৬৭ 

৫০ রাজেন্দ্র সিংহ বার ২৬৮ 

পা 

১ম মাসিক অধিবেশন 

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্োপাধ্যায়-__ ১। মুদ্রা রৌপা ( পারস্তদেশীয় পারদরাজবংশের 

আরসেকাস্এর মুদ্রা) 

২। ৮». » তিব্বতদেশীয় বর্তমান কালের মুদ্রা 
৩য় মাসিক অধিবেশন 

হুক মণিমোহন সেন-_ ৩। মুদ্রা (স্বর্ণ) কুমারগুপ্ত ১% 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মিত্র ৪। মুদা [ রৌপা) দন্ুজমদ্দন দেব 

৪র্থ মাসিক অধিবেশন 

শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রন্্র ভৌমিক--. €। মুদ্রা ভাত) বিভিন্ন সময়েব ও বিভিন্ন 
রাজার কতকগুলি মুদ্রা 

শ্ীযুক্ত প্রফুলপনাথ ঠাকুর-_- ৬। মুদ্রা (দ্বর্ণ) আগ্রতাপরুষ্ণ দেব রায় (বিজয়নগর ) 

৭। ৮» (স্বর্ণ) ত্রিস্বামী পাগোডা (দাক্ষিণাত্য) 
৮। » (রোপা) এবুক্রতিদ 15111575,61105 

(5০)৮0181) 11701061011) 

ন | ৪ 5 আপলদত 41991109395 

১৩ | এ. পুলমাবি 7011111)51 

১৬ এ মেনন্দার 11)81)062 

১২। ( রৌপা ) অয় 47০৪ £ 

৮৩) 7 (তাম্্র) অযোধার সুপ্রাচীন মু 

১৪। » এবুক্রতিদ 

১৫। ,  » তক্ষশিল! নগর (010) 011108118) 

১৬। অয় ১ম 

১৭। » মণি (8181)05 11)00-1987000181)) | 

১৮। » অন্তিআ্যালকিদস্ (40618101018) 

১৯। « ইউথিডিমস্ | 
২৪। « মেননার (119717910৩1) 

২১। « তক্ষশিল! ২ খানি 
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২২। মুদ্রা তোত্র) নরবারের 'নাগমুদ্রা . ... শীযুক্ত প্রসুল্লনাথ ঠাকুর-_ 
২৩। 

২৪। 

২৫। 

৫ ০, ২৬। 

৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 

শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ ২৭। 

৭ম মাসিক অধিবেশন 

মহারাঙ্জ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্্র নন্দী-- ১৮। 
১৯। 

৩০। 

৬ ৩১। 

শ্রীধুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় _৩১। 
52 | 

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র গঙ্গোপাধ্যায়-- ৩৪। 
শীযুক্ত মচেন্্রনাথ মুগোপাধ্যায়_- ৩৫। 
৮ম মাসিক অধিবেশন 

মহারাঞ্জ শ্রীমূক্ত মণীক্তরচন্ত্র নন্দী-- ৩১৬। 
৩৭৪৭০ । 

১ম মালিক অধিবেশন 

শ্রীযুক্ত শশিভৃবণ সার্বভৌম 

এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী |] 

& 

1৭১। 

১৩৭ 

অয় হয় (8898 11)... 

ময়রাক্কিত মু্ত। (অনিশ্চিত) 

গণপতি নাগ ২, 

দেবনাগ 

42 ঠট 

5 % 

ই ঠঠ 

মিনা-কর। ইষ্টক 

প্রাচীন তিব্বতীয় চিত্র 

মুদ্| (হাম) পিরিগজপতি মহারাজ 

মুখায় থাল মোহর, পুষ্টায় ৯ম শভান্দী 

গড় গজানীর ইঈক 

জৈননুর্তি ( প্রপ্তরম্ডি ) 

প্রন্থরণভি (গাঙ্গাব) 

এ ঞঁ 

খোদিত প্রস্তর-ফলক, শকান্দ ১৫৮০) 

বিশেষ আধিবেশন 

গত বৎসর ঢুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, নিযে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদন্ত হইল 

প্রথম বিশেষ অধিবেশন--€ই পৌষ 

রাজ! বিনয়কৃ্ণ দেব বাহাদুরের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন 

হয়। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই অধিবেশনে মভাপতির আসন সমলক্কৃত করেন। 
সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্তরচন্্র শাস্ত্রী বাহাছুর, 

... কুমার যুক্ত শরওকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলরুষঃ 

৪ গস, মহামহোপীধ্যার পঞ্িতরাজ শ্রীযুক্ত যাঁদবেশ্বর তর্করত্ব, শ্রীযুক্ত অযৃতলাল বন্, 

এরর রিদযাতৃষণ, ভরীযুক্ত শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়, নাননীয় 

মহারা শি মাত্র নন্দী বাহাছুর, ভরীযুক্ত পাকি বন্দোপাধ্যায়, যুক্ত বিহারীলাল 
৯৮ 



১৩৮ সাহিতা- পরিষত-পঞ্জিকাঁণ 

সরকার, প্রীযুক্ত ভবানীগ্রসরূলাহিড়ী এবং শ্রীযুক্ত হাষিলীরঞ্জন সেন খণ্ড রাজা 

বাহাদুরের জীবম-চরিউ, সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাহার সম্বন্ধ এবং বঙ্গভাষ! ও বঙ্গসাহিত্যের 

উপকারার্থ তিনি যে সমন্ত কার্ধা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করেন ও শ্রীযুক্ত হেমেন্র প্রসাদ 
ঘোষ মঞ্চাশয় রাজ! বাহাদুরের জীবনী আলোচন! করিয়। একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাজ৷ 

বাহাছ্বরের স্তৃতিচিহ যাহাতে পরিষদে উপযুক্তভাবে রক্ষিত হয়, সেই জন্য একটি সমিতি গঠিত 

হইয়াছে | 

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন--৭ই পৌষ 

পণ্ডিত মহেন্্রনাথ বিস্তানিধি এবং পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউক্কর মহাশয়দ্য়ের পরলোক- 
গমনে পরিষদ্দের এই বিশেষ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীধুদ্ক যোগীন্দ্রনাথ বন্থ বি এ 
মহ।শর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্্ 
পাঁল, ্রীযুক্ত নগেক্জুনাথ বন্ধ প্রাচযবিগ্যামহাব, শ্রীযুক্ত শশিকৃষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্লীষুক্ত জশধর সেন, স্ীযুক্র মুণীন্দ্রন।থ ঘোষ ও 
সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় মহাত্মদবয়ের গুণগাণা কীর্তন করেন এবং স্তীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 
মহাশয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশধ-লিখিত ৬পগিত মহেন্দ্রনাথ বিস্ানিধির একটি জীবনী 

ও শ্রীযুক্ত হেমেন্্রএ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ৬সথারাম গণেশ দেউক্কর মহশিয়ের একটি জীবনী পাঠ 
করেন। যাহাতে পরলোকগত বিদ্যানিধি ও দ্েউস্কর মহাশয়ের স্বতি পরিষদে যথোপধুক্তভাবে 
রক্ষিত হয়, সে বিষয়ের ভার কাধ্যনির্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছে। 

কার্য'নির্বাহক-সমিতি 

আলোচা বর্ষে নিললিখিত ব্যক্তিগণ কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সন্ভা ছিলেন ;__ 

কন্মাধাক্ষগণ 

সভাপতি শ্রীযুক্ত লারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ 
সহকারী সভাপতি-_-মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দরচক্ছ নন্দী বাহাঢর 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্্ী এম্ এ, সি আই ই 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল এল ববি 

| কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ 
 সম্পাদক- শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীক্ঠ এম্ এ, বি এল 
সহকারী সম্পাদক--শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ জি, এস 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম্ এ 

. শ্রীযুক্ত খগেজনাথ মি এম্ ১: 
:. স্্ীদুক্ত কবিরাজ ছপ্নীনারা়ণ সেন রা 
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পরিকাধ্াক্ষ মহামহোপাধ্যায ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচজনবিদ্াত 8 র্ এ, পিএ ডি 
কোষাধ্যক্ষ-___ -শীযুক্ত হীরেন্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্ এ, বি এল্.. 
ছাত্রাধ্যক্ষ-___ ---শীযুক্ত মন্মথমোহন বন্গ এম এ 
্রস্থাধাক্ষ-_-- _ শ্রীযুক্ত অনিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ 

চিত্রশালাধ্যক্ষ-_ শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিদ্যামহাণব 

নির্বাচিত সভাগণ 

, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ থি্ভাবিনোদ এম্ এ৮ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্কারদ্ব এম্ এ ৮" 
* অন্বিকাচরণ মজুমদার এম্ এ, বি এল্৮ » প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। ৮ 

». অমূল্যচরণ ঘোষ বিগ্বাভূষণ ৮ এম্ এমসি আই ( লগ্ডন ) 

» চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ৮ শৈলেশচন্ত্র জুমার ৮” 

; ৮ * উপেন্ত্রনাথ ঘোষাল এম্ এ * উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৮ 
». বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ ১ হেমেন্্রনাথ সিংহ বি এ ৮ 

বি এস্সি (লগুন) চারুচন্ত্র বস এম আর্ এ এস. ৮৮ 

হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ ৮ খগেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ শার্ট 

সারদাপ্রসাদ সেন বিএ ৮ চপ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ ৮ 

শাথা-পরিষদের নিব্বাচিত সদস্ত 

শীমুক্ত স্থরেন্্রন্জ্ রায় চৌধুরী " স্ীযুক্ক জীবেন্্রকুমার দন্ত * 

« বনমালী চক্রবত্তী বেদাস্ততীর্থ, বেদান্তরত্র, এমএ ৮ « বোধিমন্ত সেন এম্ এ, বি এল্ ৮ 

এতদ্যতীত স্বর্গীয় গৌরীশঙ্কর দে ও শ্রীযুক্ত চিন্তন্থখ সাম্তাল মহাশয়ঘয় আয়-বায়-পরীক্ষক 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতির ১৬টি অধিবেশন হয়। কাধা- ৃ 

নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে সভ্যগণের উপস্থিতির সংখ্যা গড়ে ১৩১৪ জন। গত বৎসরের 

অনুপাতে যদিও এই সংখ্যাতে বিশেষ দুঃখ করিবার কিছু নাই, তথাপি পরিষৎ আশা করেন 

যে, আগামী বৎসর কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ পরিষদের কার্যে অধিকতর মনোযোগী 

হুইযা পরিষৎকে উৎসাহিত করিবেন। প্রতি বৎসরের স্তায় এ বৎসরেও. কাধ্যনির্বাহক- 

মমিতিতে নানাবিধ কাধ্য বিবেচনার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। এই সমস্ত কাধ্যমধ্যে শাখা-পরিষৎ 

সম্বন্ধে আলোচনা, গ্রন্থগ্রকাশ-সমিতির নিয়মাবলী গঠন, ঢাকাতে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ূ 

মুসলমানী বাঙ্গালা ভাষা প্রবর্তন সমব্ধে গবর্মেণ্টের নিকট প্রতিবাদ-জ্ঞাপক পত্র প্রেরণ ও, 

পুস্তকালয়- -মমিতি গঠন উল্লেখযোগ্য। বর্ষশেষে কাধ্য-নির্ধাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, 

* আগামী বর্ধ হইতে প্রতি মাসিক অধিবেশনে পরিষদের নান! বিভাগের কার্যবিবরণী বিজ্ঞাপিত 

হইবে ও এ-সমন্ত সংবাদ কাঁধ্যবিবরণীর সঙ্গে মুদ্রিত হইবে। এই সমস্ত কার্ধ্য ব্যতীত পুর্ব 

খর্ব বুয়ারের হায় বয় সাহা সঙ্গিগনের সমন কাধ্যই মুখ্যতঃ পরিষদের কার্ধযনির্বাহক- 

সমিতির সভযগণ কর্তৃক নির্বাহিত হইস্াছিল। 



১৪০ পাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা- 

ডি কার্্যালর 

আলোচ্য বর্ষে ক রামেন্ত্রন্ন্দর রিিবেদী মহাশয় শারীরিক অনুস্থতানিবন্ধন পরিষৎ- 

সম্পাদকের গুরুভার-বহনে অসমর্থ হইয়। উহ! পরিত্যাগ করায় সম্পাদকের দায়িত্ব আমার 

তর্বল স্বন্ধে পড়িয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্্রম্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয় গত কয়েক বংসর ধরিয়া 

পরিষদের সম্পাদকরূপে যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়-সহকারে 

পরিষদের নান! কাধ্যের নানা সৌষ্টৰ আনয়ন করিয়াছেন, সে কথ! সর্বজনবিদিত। সুতরাং 

তাহার উল্লেখ এখানে নিশ্রয়োঞ্জন। সম্প্রতি তিনি শারীরিক.অন্ুস্থতা-নিবন্ধান কিছু দিনের 
জন্য পরিষদের কার্ধ্য হইতে অবকাশ লইয়াছেন। তাহাতে পরিষদের যে কি প্রকার গুরুতর 

ক্ষতি হইয়াছে, তাহা লিখিয়৷ জানাইবার সাধ্য আমাদের নাই। “তাহার স্তায় নানাবিদ্কা- 

বিশারদ এবং অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন ব্যক্তির হস্তে পরিষদের কার্য্যভার ন্যস্ত থাকা সর্ব- 

প্রকারেই সুসঙ্গত। পরিষদের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ তাহ অপেক্ষা অন্ত কাহারও দেখ 

যায় না। শ্রীভগবানের নিকট আমর! কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, ষেন তিনি সত্বর 

সুস্থ হইতে পারেন। তিনি সুস্থ হইয়! পুনরায় পরিষদের কাঁধ্যভার' গ্রহণ করতঃ আমাদিগকে 

উৎসাহিত করিবেন এবং পরিষদের গৌরব দিন দিন বুদ্ধি করিবেন, এই বলবতী আশা আমর! 

সব্বদ! অস্তঃকরণে পোষণ করিতেছি । 

শ্রীযুক্ত তারাপ্রপ্স্ন গুপ্ত বিএ এবং শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়দয়ের স্থলে 
শ্রীযুক্ত কবিরাজ ছূর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় সহকারী 
সম্পাদক নিযুক্ত হন। তারাপ্রসন্ন বাবু এবং বিনয় বাবু যেরূপ বত্ব ও উৎসাহের লছিত 
তাহাদের উপর অর্পিত কাধ্যগুলি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত পরিষৎ তাহাদ্দের নিকট 

বিশেষভাবে. কৃতজ্ঞ। সহকারী সম্পাদকগণের মধ্ স্বীয় শারীরিক অনুস্থতানিবন্ধন শ্রীযুক্ত 

ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাপয় আলোচ্য বর্ষে বিশেব কোন কাধ্য করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি 
্বাস্থালাভের জন্য বাকুড়ায় অবস্থানকালে পরিষদের চিত্রশাল! ও পুস্তকালয়ের জন্য নান! উপকরণ 

সংগ্রহ করিয়াছেন। ব্যোমকেশ বাবু পরিষদের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা 

কাহারও অবিদিত নাই। অত্যন্ত স্ুথের বিষয় যে, ব্যোমকেশ বাবুর শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ 

হইয়াছে এবং পরিষৎ আশা করেন যে, আগামী বৎসর হইতে পুনরায় তিনি স্বীয় শ্বভাবানুধাকী 
অদম্য উৎসাহ ও অকৃত্রিম অনুরাগের মহিত পরিষদের কার্যে যোগদান করিবেন। 

অন্তান্ত সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর 

কিছুদিন :কাধ্যালয়ের যাবতীয় ভার ন্তস্ত ছিল। এতদ্যতীত পরিষদের সংগৃহীত হস্তলিখিত 
পুধিগুলির তবাবধানের ভার তাহার উপর অর্পিত ছিল এবং তাঁহার পরামর্শাহুসারে প্রযুক্ত 

_বসম্তরঞজন রায় মহাশয় সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ পুথির তালিকা প্রস্তত করিতেছেন। পরিষদে এ 
ধাবং নুমাধিক ১৯৯৬ খানি পুথি সং গৃহীত হইয়াছে এবং তাহাদের তালিকা (বিবরণসহ) 

বোধ হয় ২1৩ বৎসরমধ্যেই সম্পূর্ণ হইবে। - এ র্ান্ত ৯** টি বিবরন তাক! রস্ততু 
হইয়াছে ও ২৬৮ খানি পুথি তালিরাতৃত্ হরর রব 

মিত্র মহাশয়ের উপর সাহিত্য-পরিষৎ গ্িকার এবং রর চক সতকপ্ুলির 
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মুদ্রণকার্য্ের তত্বাবধানের ভার ন্তন্ত ছিল। অন্তান্ত নানাকার্যে ব্যাপূত থাকিয়াও খগেন্্র বাবু 
অত্যন্ত উৎসাহ ও পরিশ্রমের সহিত পরিষদের এই সমস্ত কার্ধ্য নির্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন 
এবং এইজন্ত সম্পাদক তাহার নিকট বিশেষভাবে কৃতক্ঞ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হূর্গানারায়ণ দেন 
শাস্ত্রী মহাশয্নের উপর পরিষদের আয়-ব্যয় ও হিসাবাদি পরিদশনের তার স্তস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত 
শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও উংসাহের সহিত পরিষদের আয়-ব্যয়সম্প্কায় কাধ্য সম্পন্ন 
করিয়াছেন এবং পরিষদের হিদাব-রক্ষার প্রণালী প্রভৃতি বিশেষভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। 

তিনি পরিষদের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে যে প্রকার তীক্ষুদৃষ্টির সহিত কাজ-কর্্শ করিতেছেন, তাহাতে 

তিনি পরিষদের প্রত্যেক সভ্যের নিকট কৃতজ্ঞতার । 

পূর্বববংসরের গ্ভা আলোচ্য বর্ষেও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয়ের উপর চিঠিপত্রের 
আদান-প্রদান, সভাসমিতির আহবান, কার্ধ্যালয়-সংক্রাস্ত সমস্ত কাধ্য এবং সাহিত্যসম্মিলন- 

সধবন্ধীয় অন্যান্ত যাবতীয় কাধ্যের ভার অপিত ছিল এবং পূজার সময় কিছুদিনের অন্ত সম্পাদকের 
অশ্ুগস্থিতিহেতু তাহাকে সম্পাদকের সমস্ত কাধ্য করিতে হইয়াছিল। বলিতে কি, তাহার 

ন্যায় সর্বপ্রকারে উপমুক্ত এবং পরিষদের প্রতি একান্ত অনুরাগী ও পরিষদের কার্যে অক্লান্ত 
পরিশ্রমশীল মহোদয় না থাকিলে আমার দ্বারা পরিষদের সম্পাদকের গুরুভার-বহন অসাধ্য 
হইত। সুতরাং আমি যে তাহার নিকট ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

পরিষদের কাধ্যক্ষেত্র ক্রমশঃ এত বিস্তৃত হইতেছে যে, সহকারী সম্পাদকগণের সমবেত যত্ব ও 

পরিশ্রম ব্যতীত এই সমস্ত কাধ্য নির্বাহ হওয়া! সম্ভবপর হইত না। এই হেতু তাহার! সকলেই 
পরিষদের ও বিশেষভাবে সম্পাদকের ধন্তবাঁদের পাত্র । 

গত বৎসর কার্যবিবরণীতে বলা হইয়াছিল যে, পরিষদের কাধ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে 

একজন নূতন লেখক অস্থায়িভাবে নিঘুক্ত কর! হইয়্াছে। কিন্তু কাধ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ 

বৃদ্ধি হওয়াতে বংসরের প্রথম হইতেই সেই অস্থায়ী লেখককে স্থাক়িভাবে নিযুক্ত কর! হয়। 
পরিষদের অন্যতম লেখক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহা'রী গুপ্ত মহাশয় শারীরিক অন্ুস্থত! নিবন্ধন 

বৎসরের প্রারস্ত হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটাতে ছিলেন এবং ছুটী শেষ হইলে 

তিনি কার্যে যোগদান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের প্রথমভাগ হইতে গত মাঘ মাস পর্য্ত 
শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাগারের লেখকরূণপে নিধুক্ত ছিলেন, কিন্ত তিনি 
কাধ্য পরিত্যাগ করায় গ্রন্থাগারের পুরাতন লেখক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 

তাহার স্থানে নিযুক্ত হইগ্নাছেন। পরিবদের পত্রিকা ও গ্রস্থাবলী মুদ্রণ-বিভাগের কাণ্যে 

সহায়তা করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় নিযুক্ত ছিলেন।. গত কাধ্য- 

বিবরণীতে এই বিভাগের কার্য্যবৃদ্ধির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই পদে একজন অনন্যকম্মা 

সাহাধ্যকারীর প্রয়োজনীয়ত। জ্ঞাপন কর! হইয়াছিল এবং কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন 

যে, এ বিভাগে একজন অনন্কন্মা লোক নিযুক্ত হইবেন। অত্যন্ত 

হয বা টির চান, ই ্থীয় স্বীর কার্য পরিশ্রম ও বত্ধের সহিত সম্পর 
৮৪ 
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পরিষৎমন্দির 

পরিষং-মন্দিরের যে সমস্ত অভাবের কথা গত বৎসরের কা্য-বিবরণীতে লিখিত হইয়াছিল, 

অত্যন্ত হুঃথের বিষয় যে, বর্তমান বৎসরে সেই সমস্ত অভাবের কোনটিই দূরীভূত হয় নাই। 

পরিষং আশা করেন যে, সন্ৃদয় সদম্তগণের অনুগ্রহে অবিলম্বে এই অভাব দূরীভূত হুইবে। 
আলোচ্য বর্ষে কো-অপারেটিব উর্ধান ক্রেডিট সোসাইটি প্রভৃতি সমিতি পরিষং-মন্দির ব্যবহার 
করিয়াছিলেন ও আমেরিকার ডাক্তীর হেগ্ডারসন সাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত কতিপয় . 

আমেরিকা -গ্রত্যাগত ভদ্রলোক পরিষং-মন্দিরে একটি সান্ক্য-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 

আলোচ্য বর্ষে ৬বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের তৈলচিত্র পরিষৎ-মন্দিরে প্রতিষিত হইয়াছে । 

৬বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের সুযোগ্য পুন্ত শ্রীযুক্ত মনৌমোহন পাড়ে মহাশয়ের ব্যয়ে এ চিত্র প্রস্তুত 
হইয়াছে এবং সাহিত্য-পরিষৎ ধন্যবাদের সহিত মনোমোহন বাবুর দান গ্রহণ করিয়াছেন। 

বিজ্ঞানালোচন! 

পরিষদের নান! প্রকার কার্ষ্যে ব্যস্ত থাক। হেতু যুক্ত হেমচন্দ্র গ্বণগুপ্ত মহাশয় আলোচ্য 

বর্পে “অতীত যুগের মানব” নামক আরব্ধ বিষয় সম্বপ্ঠে কোনও প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন 
নাই। দেশের মধ যাহাতে বৈজ্ঞানিক, দাশনিক| প্রন্ততি নান! ৰিষয়ক জ্ঞান সরল ভাষায় প্র 

প্রচারিত হয়, তজ্জগ্তই কোন বিষন্ন সন্ধে ধারার্বাহিকরূপে প্রবন্ধ-পাঠের নিয়ম প্রবস্তিত 

হইস্বাছে। সাহিত্য-পরিষদের সদন্ত-শ্রেণীমধ্যে নানা শাসন্ে পারদর্শী স্মধী ব্যক্তির অসন্তাব 
নাই। কিন্তু অত্যন্ত ছঃখেরা বয় যে, ইহাদের নিকট হইতে পরিষং দেশের মধ্যে সাধারণের 
বোধগম্য সাহিত্য-প্রচারের যথোপযুক্ত সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। এই উপলক্ষে সাহিত্য-পরিষৎ 

বিঘন্মগুলীর নিকট এই কাতর প্রার্থন৷ সহ নিবেদন করিতেছেন যে, তাহার! অনুগ্রহপূর্বক 

সাহিত্য-পরিষদের এই প্রস্তাবিত কাযর্যে যোগদান করিয়া জনসাধারণমধ্যে নানাবিষয়ক জ্ঞান- 

বিস্তারের সহায়তা করুন এবং বিজ্ঞান-সাহিত্যের পুষ্টির ঘার! মাতৃভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি 
ক্ষরুন। 

গ্রন্থাগার ও পাঠগার 

গত কয়েক বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাগারের জন্ত যেরূপ 
পরিশ্রম করিয়৷ আসতেছেন, তজ্জগ্ত পরিষং তাহার নিকট বিশেষ কৃতভ্ঞ। গ্রন্থাগারের 

পুপ্তকের ও পুথির তালিকা এখনও মুদ্রিত হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়ে মুদ্রিত 
পুস্তকের বিষয়ান্সারিণী তালিকার কাধ্য প্রায় শেষ হইয়াছে । আশ! ছিল, এই বর্ষশেষে 
পুস্তকালয়ের' সংখ্যানুসারিণী, ব্ণীম্ুসারিণী ও গ্রস্থকারানুসারিণী তালিকার সহিত এই 
বিষয়ানুসারিণী তালিকা! একুত্র করিয়! কাধ্যনির্বাহক-সমিতি ছাপিয়! প্রকাশ করিতে পারিবেন। 
কিন্ত রমেশ-ভবনের প্রদর্শনীর জন্ত পুস্তকালয়ের কার্ধ্য স্থানাভাবে অনেকটা বিশৃঙ্খল হ্যা: 
ধাওয়ায় তাহা কার্ধোতে ঘটিয়া উঠে নাই। আশা করা যায়, এ বৎসরে (১৩২, বঙ্গারে) কার্যা- ; 
নি্বাহক-সমিতি এই অভাব পুর্ণ করিতে পারিব্ন্ আভা অরে নুরে আলোচা বধ: ূ 
| কলিকাতা -মিউনিসিপালিটি পরিষৎ-্রস্থাগারের জন্ভ ৩০২ টাকা সাহাব্য করিয়াছেন। এই 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ১৪৩. 
সাহায্যের জন্য মিউনিসিপালিটির নিকট পরিষং আস্তরিক কৃতজ্ঞ। পূর্ব পূর্ব্ব বৎসরের যার 

এবারও পরিষদের সদন্ত ও বন্ধুগণ অনেক পুস্তক ও প্রাচীন পুথি গ্রন্থাগারে উপহার দিয়াছেন। 

এ উপহারদ্াতগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের নাম বিশেষতাবে 

উল্লেখযোগা । আলোচ্য বর্ষে বঙ্গদেণীয় ও ভারতবর্ষীয় গবর্মেন্টের নিকট অনেক পুস্তক 

পহারস্বর্ূপ পরিষদের গ্রন্থাগারে পাওয়! গিয়াছে । সাহিত্য-পরিষদের পুস্তকালয়ে যাহাতে 
' বঙ্গভাষায় মুদ্রিত প্রত্যেক গ্রন্থের এক এক খণ্ড করিয়া রক্ষিত হয়, তজ্জন্ত গত কয়েক বংসর 

হইতে চেষ্টা করা হইতেছে; কিন্ত তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। যাহাতে 
পরিষদে বাঙ্গাল! ভাষায় মুদ্রিত সমস্ত পুস্তকের এক এক খণ্ড করিয়! প্রেরিত হয়, তজ্জন্য 

পরিষং প্রত্যেক গ্রন্থকার ৪ গন্তপ্রকাশকের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। আলোচা 

বংসরে চট্টগ্রামে নঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সর্ধবাদ্দিসম্মতিক্রমে 

এই উদ্দেগ্রানুষায়ী নিরলিগিত সঙ্গপ্পটি গৃহীত হইয়াছিল ৪ 

প্বঙ্গীয়-সাহিতা-সশ্সিলন প্রত্যেক গ্রন্থক।ব ও গ্রশ্থপ্রকাশককে স্বপ্রণীত ও প্রকাশিত গ্রন্তের্ 

এক এক থণড সাহিতা-পরিবদের পুস্তকালয়ে উপহার দিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছেন।” 

এই সঙ্কপ্পের প্রতিলিপি অনেক গ্রন্থকার ও গ্রন্থপ্রকাশকের নিকট প্রেরিত হইয়াছে । 

পরিষং মাশশকরেন যে, নঙ্গদেশের ঘানতীয় গ্রন্থকার ও গরঞ্থপ্রকাশক পরিষৎকে নি নিক্জ 

টা ও ক গ্র | উপহার দিয় পরিষদের গ্রন্থাগারের রঃ বুদ্ধি রি আলোচ্য. 

ও এবং ১৩১ দি রী পুস্তকের মধ্যে ৩৪ না তক্াপা রথ ক্রয় করা হইরাছিল। 
পরিষদের পাঁঠাগারে যে সমস্ত সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণ পরিষং-পত্রিকার বিনিময়ে তাহাদের 

সাময়িক পত্র প্রেরণ করিতেছেন, এই উপলক্ষে তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আলোচ্য 

বর্ষে পুর্ব পূর্ব বংসরের ন্ঠায় পরিষদের পাঠাগার সাধারণের জন্য উন্ুক্ত ছিল। ইহাতে 

সাময়িক পত্রের মধ্যে ১০৮ খানি মাসিক পরিকা, ১ খানি ত্রৈমাসিক, ২ খানি পাক্ষিক, ৫ 

৬* খানি সাপ্তাহিক ও ৫ খানি দৈনিক পত্র এই পাঠাগারে আলিয়া থাকে । সহকারী সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্বাবধানে এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের 
বত্বে পরিষদের পুথির তালিক। সঙ্কলিত হইতেছে । আলোচ্য বর্ষেও পূর্ব পুর্ব বৎসরের স্তার 

. পরিষদের অনেক সন্ত ও হিতৈষী পরিষদের গ্রন্তাগ।রে অনেক প্রাচীন পুথি উপহার দিয়াছেন। 

: তন্মধ্যে বিজ্ঞানাচারধ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফল্ন্্র রায়, ভাগলপুর-শাখা-পরিষৎ-সম্পা্রক শ্রীযুক্ত 
মণীক্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বরিশালের শ্রীবুক্ত কিরণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশর়গণের নাম 

বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগা । আলোচ্য বর্ষে বে সমস্ত পুথি পরিষদে উপহার পাওয়৷ গিয়াছে, 

তন্মধো নিয়লিখিত পুথি কয়েকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ;_- 

০) অস্ভুত রামায়ণ--_কৈলাসচন্ত্র বন্থ-গ্রণীত। এই রস্থকারের নাম নূতন । 

2.৫) অনুশোচিক পর্ব -(মহাতারত) কাশীরাম দাস-রচিত। এই পর্ব প্রচলিত ৯৮শ 

পর্বের" অতিরিক্জ।: 'কুকক্ষেুডে সবহনিগণের নিধনে বুধিষ্টিয়ের শোক এবং ব্যাস টি 

হিরপ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুর বৃত্তাস্ত বর্ণনা এই পুখির প্রতিগাদ্ধ বিষয় 
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(৩) দণ্তী পর্ব--কাঁশীরাম দাস-বিরচিত। এই গ্রন্থের গ্রতিপাগ্থ বিষয় সকলেরই বিদ্দিত। 

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-সাহিত্যের উতিহাসে নিয়লিখিত তিনজন দণ্ডীপর্ব-রচগ়িতার নাম পাওয়! 

গিয়াছে $-- 

ক। রাঙ্গারাম দন্ত খ। কবি মহীন্দ্র ও গ। কবি উমাকাস্ত। এই গ্রন্থকর্তীর নাম 

নৃতন এবং পশ্চিমরাড়ে এই দণ্ডীপর্ধের বহুল প্রচার ছিল। 

৪। কৃষ্ণ-চরিত-_দ্বিজ হরিদাসরুত। এই গ্রন্থকার নৃতন। 

৫। মহাভাগবত পুরাঁণ__ কৈলাসচন্দ্র বন্থ-রচিত। এই গ্রন্থকার নৃতন। 

৬ চগ্ডিকামঙগল-_হরিনারায়ণ দাস-প্রণীত। এই গ্রন্থকারও নৃতন। 

৭। হূর্গামঙ্গল_দ্বিজ কেবলরাম-প্রণীত। এই গ্রন্থকার ও নৃতন। 

৮1 নিয়ত-মঙ্গল চণ্তী-_বাণীরাম ঠাকুর-রচিত। এই গ্রন্থকারও নতন। 

৯। একাদশীর পাচালী--সাগর নম্র কৃত। এই গ্রন্থকার নুত্তন। 

১০. ' জগনাথ-মাহাজ্মা--ন্বুদ্ধি দাসরুত। এই গ্রন্কারও নতলগ 

১১। জগনাথ-মঙ্গল-_দ্বিজ মধুকগরুত । এই গ্রন্থকার নৃতন। 
১২। বত্রিশ-পুত্িকারঙ্গাই বাঙ্গণকৃত । এই গ্রন্থকার নৃতন । 

১৩। উদ্ধোগ পর্ব-_বাগীর সেন প্রণীত। বাঙ্গালাসাঠিতোর ইতিহাসে এই গ্রন্তকারের 

রচিত মহাভারতের উল্লেখ এই প্রথম । ৃ 

১৪। যম-সংবাদ-_-এই পৃথিখানি নৃতন। ইহা রুঞ্চজীনন দাস প্রণীত। সংসারের 

অনিত্যত। প্রদশন, কলিধুগে পাপপুণ্য্জনিত দগুপুরক্কারের আলোচন। প্রক্$তি এই গ্রন্থের 

আলোচ্য বিষয়। 

বিছ্যাসাগর »াইব্রেরী 

লালগোলার রাজ! শ্রীঘৃক্ত নোগেন্্রনারায়ণ রায় বাহারের নিদ্দেশমতে বিগ্ভাদাগর লাইব্রেরী 

'আলোচা বর্ষেও পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত ছিল। 

চিত্রশাল৷ 

€ পরিষদের নৃতন নিয়মামুসারে চিত্রশালাধ্ক্ষ নামক এক নৃতন অবৈতনিক কারধ্যাধ্ক্ষের 

পদ সৃষ্টি হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ প্রাচাবিগ্ঠামভার্ণৰ মহাশর আলোচ্য বর্ষে পরিষদের 

চিত্রশালাধাক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। আলোচা বর্ষে রাখাল বাবুর সাহাযো ও নগেন্দর বাবুর 

অধ্যক্ষতায় চিত্রশালার কার্যাদি সুপরিচালিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় ৩৭টি 
্রস্তরমূর্তি, কতকগুলি মিনা-কর! ইষ্টক, চারিথানি স্থপ্রাচীন তিব্বতীয় চিত্র ও ৩৮টি মুদ্রা 
সংগৃহীত হইয়াছে । পরিষদের যে সমন্ত হিতৈষী এই সকল মুদ্রা, মূর্তি প্রভৃতির দান ছারা 
চিত্রশালার সম্পদ্যৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে ক্কৃতজ্ঞ। এই 
সমস্ত দাতার মধ্যে মাননীয়-মহারাক শ্রীযুক্ত মণীজচন্্র ননী বাহাদুর, .জ্ীযুক্ত প্রফুল্লনাধ ঠাকুর, | 

শ্রীযুক্ত সতীশচঞ্জ মিত্র ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বল্ট্যোপাধ্যায় মহাশর়গণের নাম বিশেষভাবে 
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উল্লেখযোগ্য ৷ শ্রীযুক্ত সতীশচন্জ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত চজ্ন্বীপপতি দমুজমর্দন দেবের 
মু উরতিহাসিক হিসাবে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ।) . 

গরস্থপ্রকাশ 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থ প্রাচযবিষ্ভামহার্ণব মহাশয় গ্রস্থপ্রকাশ-সদিতির 

সম্পাদক ছিলেন এবং নিয়লিখিত ৫ পাঁচখানি গ্রন্থ পরিষংগ্রস্থাবলীভূক্ত হইয়! প্রকাশিত 

হইয়াছে ।-_ 

১। ভ্রক্কথ।- শ্রীমতী কিরণবাল! দ্বাসী-সঙ্কলিত। এই পুস্তকে রাঢ়ঘেশে পারি- 
বারিক ধর্ম-কর্দম উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ব্রতগুলি সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, তাহাই 
সঙ্কলিত হইয়াছে । এই গ্রন্থে ব্রতকথাগুলির ভাষায় প্রাদেশিকতা৷ বথাসম্ভব রক্ষিত হইয়াছে । 
'মহিলাকর্তৃক প্রণীত কোন গ্রস্থই উততিপূর্বে পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত 
রামেন্্রস্থন্দর ্রিবেদী মহাশয় এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন এবং পরিষদের হিতৈষী 
সন্ত শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ রায় মহাশয় এই গ্রস্ত মুদ্রণের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। 
পরিষৎ এজন্ পুর্ণবাবুর নিকট কৃতজ্ঞ । 

২। জ্লাসাম্মনিক্ষ পজিভ্ভীষ্মা--বিজানাচার্ধা ডাঃ রীযুক্ত প্রফুল্চন্জ রায় ও 
যুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পার্িত। এই পুস্তকে কিঞ্চিদধিক ৩* খানি সংস্কৃত গ্রস্ 
হইতে রসায়নশাস্ত্-সন্বস্বীয় পারিভাষিক শব্দ সম্কলিত হইয়াছে। 

.৩। ভ্রীমভ্রা্মান্ুজাচশর্শ্যেক্স ভ্রীভাম্থ্য সস খণ্ড ১-এই 
ভাব্যের ১ম খণ্ড গত বৎসর প্রকাশিত হুইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডও প্রথম খণ্ডের ন্যায় শ্রীযুক্ত 

পত্তিত ছুর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্তীর্থ মহাশয় কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত হইয়া বাহির হইয়াছে 
এবং পরিষদের পরমহিতৈবী রাজ! শ্রীযুক্ত যোগেন্্নারায়ণ রায় বাহারের বায়ে ইহা মুদ্রিত 
হইয়াছে। প্রথম খণ্ড যে প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় খুওও সে ভাবে সম্পাদিত, 

হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৪টি হুত্র ব্যতীত এই খণ্ডে 

'প্রথম অধ্যায়ের অবশিষ্ট সমস্ত অর্থাৎ ৪র্থ পাদ পর্যন্ত সমস্ত সুত্র ও ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সন্নিবিষ্ট 

হইয়াছে। 

৪) স্শব্দন্যেগাব্য- শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রা বিস্তানিধি মহাশয়-লিখিত-_ধে বাঙ্গাল 

শবকোঁষ প্রকাশের ভার পরিষং গ্রহণ করিয়াছেন, বর্তমান বর্ষে তাহার একখণ্ড শেষ হইয়াছে 

এবং এই খণ্ডে ক-বর্গ শেষ হইয়! চ-বর্গ আর্ত হইয়াছে। 

..€1 ক্কক্কিপুজ্ীৎ্প- স্বর্গীয় রামলোচন দাস কর্তৃক এই অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত নগেজনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিস্তামহারণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 
- এবং পরিষদের. পরমহিতৈষী সদন্ত মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রার বাহাছুর এই পুস্তক- 
(মুদ্রণের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া পরিষৎকে অশেব ক্ৃতজতাপাশে বন্ধ করিয়াছেন। 

| রচপ্রকাশ প্রসঙ্গে করেকটি অতি সুসংবাদ পরিষদের নান্ড ও হিতৈবিগণকে জ্ঞাপন কর! 
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যাইতেছে । পরিষদের সভানুধ্যারী ব্যক্কিমাত্রই শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, স্থানীয় রাজ-সরকার 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে সস্তোষ প্রকাশ করিয়! এবং পরিষৎকে কার্ধে আরও উৎসাহিত 

করিবার জন্ত গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলে বাংসরিক ১২০০২ বার শত টাক! সাহাধ্য করিতে প্রতিশ্রুত 

হটয়াছেন। কিস্থ এ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলে পরিষংকেও গ্রস্থপ্রকাশের জন্য নিজ 

সবিল হইতে বাংসরিক- ২৪০০২ চব্বিশ শত টাক! ব্যয় করিতে হইবে । এই সাহায্যদানের 
জন্য বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষং বঙ্গের শাসনকর্ঠা সদাশয় মহামতি লর্ড কারমাঈকেলকে আস্তরিক 

রুতজ্ঞত৷ জ্ঞাপন করিতেছেন এবং যে সকল বন্ধুর চেষ্টায় গবর্ণমেণ্টের এই দান আমাদের 

হস্তগত হইয়াছে, তাহাদিগকে পরিষৎ আন্তরিক ধন্তবাদ্দ জ্ঞাপন করিতেছেন । বাঙ্গালার 
রাজদরকার যে সর্তে এই বাৎসরিক ১২০০২ বার শত টাকা সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছেন, দশায় ধনী ব্যক্তিদিগের সাহায্য বাতিরেকে সেই সর্তানুারে কাধ করা পরিষদের 

পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধা হইবে। সকলেই অবগত আছেন যে, সাহিষ্কা-পরিষদের পরমহিতৈষী 

বান্ধব লালগোলার রাঞ্জ শ্রীযুক্ত মোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহার কয়েঝাঞ্জংসর হইতে পরিষদের 

্স্প্রকাশ তহবিলে বার্ধিক ৮০০২ আট শত টাকা দান করিয়া আসিতেছেন। পরিষদের 
অত্যান্ত আনন্দের বিষয় এই যে, আগামী ৩ বংসরের জন্য নিজ্ঞানসম্দ্ধীয় গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলে 

বার্ষিক ১৫৭২ দেড় শত্ টাক! দান করিবার নন্ঠ পাইকপাড়ার কৃষ্টার শ্রীনৃক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ 

নাহাছুর প্রতিশ্রত হুইয়াছেন। 'এতপ্্যতীত বরিশালের স্ব প্রসিদ্ধ কৰি জমিদার শ্রীযুক্ত দেবকুমা? 
রায় চৌধুরী মহাশয় গ্রন্থ প্রকাশ তহবিলে বাধিক ২৫০২ আড়াই শত টাকা সাহায্য করিতে 
প্রতিশ্রত হইয়াছেন। বঙ্গদেশে ধনী লোকের: অভাব নাই এবং পরিষদের পক্ষে গৌরবের 

বিষয় যে, ইহাদের অনেকেই পরিষদের সবশ্যশ্রেণীতৃক্ত । আশ। করি, তাহারা সকলে একত্র 

হইয়! সদাশয় গবমেণ্টের সাহাধ্যপ্রাপ্প এই কাধ্যে থোচিত সহানুভূতি প্রদশন পুববক মাতৃভামাধ 

ও স্বদেশের গৌরববর্ধনে যন্তবান্ হইবেন। পরিষংকে স্বীয় কাধ্যে উৎসাহিত কাঁরণার জন 
গবন্ধেন্ট ২০০ খণ্ড সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং এতগ্বাতীত 

*আরও জানাইয়াছেন যে, প্রয়োজন মত মাঝে মাঝে পরিষং-গ্রস্থাবলী ক্রয় করিয়া পরিষকে 
সাহাধ্য করিবেন। আলোচা ব্ষে গবন্মেন্টের নিকট হইতে গ্রন্থ প্রকাশার্থ সাহাঁধা জনয 
১২৯০২ বার শত টাকা এবং দুই শত খণ্ড সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকার মূল্য পাওয়া! গিয়/ছে। 

এই সম্বন্ধে গবর্মেন্টেক্র নিকট হইতে বে পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার 'গ্রতিলিপি পরপৃষ্ঠায় 
প্রদত্ধ হইল ।-- | 
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গবর্মেন্টের প্রতিশ্রুত, রাজা শযুক্ত যোগেন্ত্নারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রতিশ্রুত ও কুমার 

শ্রীযুক্ত অক্ণচন্ত্র সিংহের প্রাতিশ্রুত সাহাধ্য ব্যতীত গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির কার্যের জন্ত আরও 
সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । গত বৎসর কাধ্যবিবরণীতে বল! হইয়াছিল যে, রবীন্দ্র-সন্ঘর্ধনা- 
সমিতির নিকট ১৮৪০৩/১০ পরিধত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির নিকট 
হইতে পরিষৎ আরও ৩৫৫২ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, এই সমস্ত টাকা 
রন্থপ্রকাশ-তহুবিলতুক্ত হইবে । গত বৎসর কাধ্যবিবরণীতে বল! হইয়াছিল যে, রবীন্দ্র-সঘর্দনা 

চিরশ্মরণীয় করার অন্ঠ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় পরিষদের হস্তে ৫৯০০ পাঁচ সহশ্র 
| দ্র! দিতে প্রতিশ্রুত হুইয়৷ ২৯০০২ ছুই সহস্র মুদ্রা! অর্পণ করিয়াছেন। কি ভাবে এই ৫৯৯৯২ 

: টাকা ব্যয়িত হইবে, তাহা গত বৎসর স্থির হুইয়াছিল না। কিন্ত আলোচ্য বর্ষে ভরা দির 
হইয়াছে এবং এই সমন্ত টাকাই গ্রশ্থপ্রকাশের অন্ত ব্যয় হইবে। যেষেসর্তে বিনয়বাবু 
পরিষদের হস্তে টাক! অর্পণ করিতেছেন ও পরিষৎ তাহ৷ গ্রহণ করিতেছেন, সেই সর্ত পরিশিষ্টে 

প্রকাশিত হুইল। এই সমস্ত দানের জন্ভ সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গসাহিত্যের হিতৈষী মাত্রই 
বিনয় বাবুর নিকট এবং রবীজ্া- র্থনা-সম্িতির নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 
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প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নি্নলিখিত এম্গুলির ুণকাধ্য অনেকদুর 
অগ্রসর হইয়াছে /-__ 

(১) শ্রীরুষ্কীর্তন (চত্তীদাসের )_ শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায়-সম্পাদিত। 
(২) অবদান-কল্পলত। €্য় ভাগ)-_রায় বাহাছুর প্রীযুক্ত শরচ্চন্্র দাস সি আই ই-সম্পাদিত। 

' (৩) শবকোষ (২য়)__শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্তর বিস্তানিধি রায় সাহ্ব-সম্পা্দিত। 
(৪) চত্তীদাসের পদাবলী--্রাযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পার্দিত। 

(8) অনিলপুরাণ-_-শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী-সম্পাদিত। 

(৬) মুদ্রিত বাঙ্গল! পুস্তকের তালিকা-শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ-সম্পাদিত। 

এতত্যতীত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ছর্গাচরণ সাংখ্য-বেদীস্ততীর্থ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সমেত শ্রীমৎ | 

রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য ৩য় খণ্ড, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী-সম্পার্দিত অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের 
দুর্গীমঙ্গল এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাঁস বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত উৎকীর্ণলিপিসম্কলন 
মুদ্রণের ব্যবস্থা হইতেছে। 

পরিষং-গ্রন্থ-প্রকাশ-বিভাগের এই কার্যাবিবরণীতে দেখ। যাইতেছে যে, আলোচ্য বর্ষে 

জীযুক্ত খগেন্ত্রনাথ মিত্র মহাশয়ের তত্বাবধানে পুর্ব্ব বৎসরের ্ঠাস় গ্রস্থাদি মুদ্রণের যাবতীয় কার্য 
ন্ুপরিচালিত হইয়াছে । পরিষৎ এই জন্ত থগেন্দ্র বাবুর নিকট বিশেষ রুতজ্ঞ। 

সাহ্ত্য-পরিষৎ-পত্রিক! 

আলোচ্য বর্ষে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্তর চা 
মহাশয় পরিষদের পত্রিকাধাক্ষ ছিলেন। তিনি এই পদ গ্রহণ করার পূর্বে ভৃতপূর্বব পত্রিকা- 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্থু প্রাচ্যবিদ্তামহার্ণৰ মহাশয়ের সম্পাদকতায় উনবিংশ ভাগ 

পত্রিকার প্রথম সংখ্যা এবং মহামহোপাধ্যায় বিগ্াতৃষণ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া উক্ত 

ভাগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে । এ তিন খণ্ড পত্রিকা-প্রকাঁশে অন্যতম 

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছেন এবং এই জন্য 

পরিষৎ তাহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই তিন সংখ্যা পত্রিকায় সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ 

ব্যতীত বিষয়ভেদে নিয়লিখিত ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ১ 

প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে ২টি 

ভাষাতত্ব ৭টি 

, ইতিহাস ও প্রত্বতত * ৭টি 

স্কত সাহিত্য » ১টি 

বিজ্ঞান ২টি 

প্রা্চীম্ম ্াহিত্ভ--কে) “দীপিকাছন” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য 

মহাশয় বলিয়াছেন যে, দীপিকাছন্দ নামক অসমীয়া গ্রন্থ স্বর্গীয় রায় মাধবচন্ত্র বড়দলই কর্তৃক 

সম্পাঙ্গিত হইয়া! প্রকাশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের সম্পাদক হ্বর্গায় বড়দলই মহাশয় লিখিয়াছেন 

যে, এই প্রস্থোক্ত জিতারি বংশের শেষ সাজা রামচক্রের বংশধর ছিলেন এবং ইহা কাহারও . 
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কাহারও নতে অসমীয়া! ভাষায় প্রাচীনতম গ্রন্থ। বিস্যাবিনোদ মহাশয় তাহার প্রবন্ধে 
দেখাইয়াছেন যে, গ্রন্থকার জিতারিবংশীয় ছিলেন না, পরস্ধ তিনি নিজকে দাশরখি রামের 

ংশধর বলিয়া পুনঃ পুনঃ পরিচয় দিয়াছেন । কিন্তু গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সন্বন্ধেও প্রবন্ধকার অত্য্ত 

সন্দেহ করেন। তিনি বলেন যে, গ্রন্থখানি নিতান্ত আধুনিক । 
(খ) *ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র দে মহাশয় মহাপুরুষীয 

সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত নারায়ণ দাস ঠাকুরের ( নারায়ণ ভকত ) পরিচয় প্রদান করেন। 

ভ্ডাম্বাতজ্জ্ব-(ক) ভাষাতত্ব সন্বস্থে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র মজুমদার মহাশয় “ভারতবর্ষের 

বর্মালা” নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, দ্রবিড়েরা আধ্যক্জাতির প্রাচীন বর্ণমাল। ও লিখিত 

অক্ষর গ্রহণ করিয়াছিল বটে, তথাপি তামিলের বর্ণমালা নিতান্ত অসম্পূর্ণ। এই ভাষাতে 

বগীয় অন্ুনাসিক বাদে অতি অল্প কয়েকটি অক্ষর বাঞ্জন বর্ণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু অক্ষর সম্বন্ধে 
এই পার্থক্য থাকিলেও তামিলের আদিম বর্ণমালার সহিত আদিম বৈদিষ্ক উচ্চারণের বৈজ্ঞানিক 

নৈকটা আছে। ম্থতরাং এ কথা বল! বাইতে পারে যে, তামিলের ক্টঞ্জন উচ্চারণের যে যে 

মৌলিক বর্ণ ছিল এবং আছে, আদিম বৈদিকে কেবন সেই কয়েকটি অঙ্ষরহ ছিল। 

(খ) “থাঙ্গাল। শন্দ তথা বানান ও লিখন-সমহ)” নামক প্রবন্ধে, আধুক্ত সতীনচন্ত্র খোষ 

মহাশয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায়-প্রব্তিত, লিখন বানান প্রভৃতি সম্বঙ্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন । 

(গ) শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ছুইটি বিশেষত্ব” 

নামক প্রবন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত ঘারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন যে, এক কালে বাঙ্গাণ। 

ভাষায় আ-বর্ণ-প্রিয়তা ছিল এবং মাগধ-প্রাকৃতের প্রভাবে ব! পালিভাষার প্রভাবে বাঙ্গালার 

অন্গুনাসিক প্রিয়তা আসিয়াছিল ও বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙ্গালার ক্রিয়ার পদগুলিতে সেই 

প্রাচীন কালের অনুনাসিকপ্রিয়ত! এখনও সংরক্ষিত হইয়াছে । | 
এই তিনটি গ্রবন্ধ ব্যতীত (ঘ) শ্রীযুক্ত চগণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “নদীয়া জেণার 

গ্রাম্যশব্দ” সন্ধে, (৩) শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয় 'ক্রন্দপুত্রোপত্যকার লেখা ও কথ্য 
শব” সম্বন্ধে, (চ) শ্রীযুক্ত কষ্ণনাথ সেন মহাণর “ময়মনসিংহের অন্তগত টাঙ্গাইল অঞ্চলের গ্রাম 

ভাষার অভিধান” সম্বন্ধে এবং €ছ) শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় প্বগুড়া জেলার গ্রাম্য 
শব” সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রাম্য শব্ষের তালিক! দিয়াছেন। 

ইত্িিহা্ম ও প্রত্র তক্বব-_কে) শ্রীষৃক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিস্তাভুষণ মহাশয় 
"গৌহাটার নৃতন তাও্শাসন” নামক প্রবন্ধে কামবূপপতি ধম্মপাল বণ্মার একখণ্ড তাত্শাসনের 
পরিচয় প্রদান করেন। এই শাসন-পত্রে লিখিত আছে যে, ধম্মপাল বন্দ্দেবের পিতার নাম 

ীহর্য পাল ও মাতার নাম নয়ন! দেবাঁ। প্রবন্ধকার বলেন যে, ডাঃ হর্ণলি বলবর্খ্া, রত্বপাঁল ও 

 ইঞ্জপালের হে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। ভাঃ হ্ণলির মতে বলবন্ধা, 
রত্বপাল ও ইন্্রপালের পূর্ববর্তী ছিলেন। বলবর্শাণ্ হরজরবংশীয়। কৈলাস বাবুর মতে 
ধর্থপালের পর হর়জরবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল । 
খে) "ধর্শপালের গড়” নামক প্রবন্ধ যুক্ত রুফবিহারী গুপ্ত এম্ এ মহাশয় বি 
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রেলস্িত ডোমার নামক ষ্টেসনের নিকটবর্তী ধর্শ্পাঁলের গড় নামক একটি প্রাচীন গড়ের 
ভগ্নাবশেষের পরিচয় প্রদান করেন এবং এই গড়ের এঁতিহাসিক তত্ব অন্থসন্ধান করিতে প্রবৃত 

হইয়া এই ধর্মপাল কে, তাহ নির্ণর় করিবার চেষ্টা করেন। রুষ্ণবিহারী বাবু কোন. স্থির- 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাহার মতে এই গড় পাপবংশীয় রাজ! . ধর্শপালের 
নির্মিত একটি ছৃর্গ হইতে পারে অথবা একাদশ শতাবীর প্রারস্তে ধর্শপাল নামক কোন রাজার 
উত্তরবঙ্গে রাজত্বকালে 'এই গড় তাহার দ্বারাই নির্িত ভষ্টয়াছিল 'ও পাল-রাজজগণের সহিত 

এই ধর্মপালের বংশগত কোনও সংশ্রব ছিল না। 

গ্ী) প্প্রাচা ও উদদীচয” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হারাণচঙ্ধ চক্রবর্তী মহাশয় সংস্কত গ্রস্থাদি 

হইতে প্রমাণ সংগ্রহ পূর্বক প্রাচ্য ও উদ্দীচোর সীমানা নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

ষ্টার মতে দিলী হইতে পূর্বাবর্কী সমস্ত ভূভাগ এবং দিল্লীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত পাঞ্চাল ও 
কুরুজাঙ্গল জনপদ প্রাগ্দেশের অন্তর্গত ছিল। শতদ্র নর্দীর পশ্চিম তৃভাগ উদক্ দেশের 

অন্তর্গত ছিল এবং বাহীক জনপদ ব্যন্গীন্ত কেকয়, কাশীর প্রভৃতি দেশগুলিও 'উদ্ীচা দেশের 

'ন্তভৃ্ত ছিল। | 

(ঘে) "শ্রনগর” প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত 'অন্থিকাচরণ বদ্ষচারী মহাশয় বলেন যে, বিক্রমপুরে 

আদিশুরের রাজধানী ছিল বলিয়া যে মত প্রচলিত আছে, তাভা ঠিক নে । বর্ধমান জেলার 

মণ্ডেখবর থানার অন্তর্গত শ্বরো৷ নামক গ্রামের উল্লেখ করিয়! লেখক বলেন যে, বোধ হয়, এই 

গ্রাম আদিশুরের রাজধানী শূরনগরের ধ্বংসাবশেষ এবং এই স্থানের সন্নিকটে 'মআারও যে সমস্ত 

গ্রাম আছে, তাহাদের নাম 'আলোচিনা করিলে মনে হয় যে, এই সকল স্থান পর্যাস্ত আদিশুরের 

বাজধানী বিস্তুত ছিল । 

(৪ “কাশীরাম দাসের জন্স্তান” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দনাথ বঙ্গ প্রাচাবিষ্ঠামহার্ণৰ 
মহাশয় বিষুপুর হইতে পরিষদের জগ্গ সংগৃহীত ও ক্রীত একখানি কাশীরাম দাসের আদি- 

পর্বের উল্লেখ করিয়া বপেন যে, কাশীরামের জন্মভূমি “সিঙ্গী' গ্রামেই ছিল। সিদ্ধি গ্রামে 

কাশীরাঁমের জন্মভূমি বলিয়া যে মত প্রচলিত আছে, তাহা ভ্রাস্ত। | 

(চ) শ্রীযুক্ত ন্ররেন্ত্রমোহন ঘোষ চৌধুরী মহাশয় “ছিল্মাবাদের মেলার কাহিনী” নামক 

প্রবন্ধে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইলের একটি স্থানে চৈত্রসংক্রাস্থির দিন যে মেলা! অনুষ্ঠিত হয়, 
তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । যেস্থানে এই মেল! হয়, তাহার নিকট 

প্রীয় ৩০ বৎসরের পুরাতন একটি মন্দির আছে এবং স্থানীয় কিংবদস্ত্ী অন্নসারে এই মেলার 

বর়ঃক্রম ২৯ বংসরের কম নছে। 

(ছ) “সদাশিব” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ্ ধারকানাথ চৌধুরী মহাশয় আসাম গ্রদেশের শিবসাগর 
জেলার অন্তর্গত নিগ্রিটিং শৈলোপরি রাজা রাজেস্বর সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “সদাশিবে'র পরিচয় 
প্রদান কঝেন। পদাশিবের বর্তমান মন্দির প্রায় ১৫০. বৎসরের প্রাচীন। . 

হস্ত জ্লান্িত1-(ক) ভ্রীযুক্ত বনষালী বেদান্ততীর্থ বেদান্তরদ্ধ এম্ এ মহাশয় 

“্ষহাতারতের বঙগান্বাঘ” নামক প্রবন্ধে ঝানেক দৃষ্টান্ত ছার! বর্তমান: সময়ে, বঙগভাষানগ.. প্রচলিত 
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. মহাভারতগুলির সহিত মুল মহাভারতের অসামঞ্জন্তের উল্লেখ করিয়া মহাভারতের একথানি 
অন্গবাদ-প্রকাশের প্রস্তাব করেন। 

ন্িতভ্তান্ন_-(ক) “গঙ্গ! ও বরহ্গপুজোপত্যকার পলিভূমির কর্দম” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত 
সুরেশচন্্র দত্ত মহাশয় রাজসাহীর অন্তর্গত দয়ারামপুরে প্রাপ্ত কর্দমের রাসায়নিক বিশ্লেষণ 

গ্রদান করেন এবং ইহাতে টান ও সীসার অন্তিত্ব নির্দেশ করেন এবং বলেন যে, ব্রহ্মপুজ ও 
তিস্তাবাহিত টান ও সীপাযুক্ত গ্রানিট ব। পেগ্মিটিট প্রন্তরের ধ্বংসাবশেষে এই কর্দম উৎপন্ন 
হইয়াছে। | 

(খ) “যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোলা” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচজ্জ দাশ গুপ্ত মহাশয় 

মহারাজ! গ্রতাপাদিত্য-কীত্তির ধ্বংসাবশেষ হুইতে প্রাপ্ত ও পরিষদের চিত্রশালার অন্তর্গত তিনটি 
গোলার বিবরণ প্রদান করেন এবং তন্মধ্যে একটি গোলার উপাঙ্গান বিশেষ ভাবে পরীক্ষ। 

করিয়! বলেন যে, বোধ হয়, রাজমহল পাহাড় হইতে আনীত প্রস্তর দ্বারা এই নি প্রস্তত 

কর! হইয়াছিল। . 
পরিষৎপত্রিকা-প্রকাশে পত্রিকাপরিচালন-সমিতি ষখোচিত সাহাধ্য করিয়াছেন। - উপরে 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলির যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেও! হইল, তাহ! হইতে সকলেই অতি 
সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, নানাবিষয়সন্বন্ধীয় মৌলিক অনুসন্ধানের ফল পরিষৎ-পত্রিকায় 

প্রকাশিত হইতেছে এবং যে সমস্ত প্রবন্ধে কোনরূপ মৌলিক অনুসন্ধানের পরিচয় না থাকে, 

সে সকল প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়না । সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিষ্কার এইটি বিশেষত্ব এবং 
যাহাতে এই বিশেষত্ব সুরক্ষিত হয়, তজ্জন্ত পত্রিকাধ্যক্ষ ও পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি সর্বদাই 

অতি সতর্কভাবে কাজ করিয়। থাকেন। অন্তান্ত দেশে মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত যে সমস্ত সভা- 
সমিতি আছে এবং তাহাদের মুখপত্রস্বরূপ যে সকল পত্রিকা আছে, সেই সকল পত্রিকার জন্ত 

প্রবন্ধ নির্বাচনেও বিশেষজ্ঞের সাহাধ্য গ্রহণ কর! হয়। পরিষৎ সানুনয়ে আমাদের দেশীয় 

রুতবিস্তগণের নিকট প্রীর্থন৷ করিতেছেন যে, তাহাদের মধ্যে ধাহার! নৃতন তথ্যাদির অনুসন্ধানে 

বাপুত আছেন, তাহারা যেন অনুগ্রহপূর্ববক তাহাদের পরিশ্রমলন্ধ অনুসন্ধানের ফল মাতৃভাষার 
সাহায্যে পরিষৎ-পত্রিকার মধ্য দিয় সাধারণের নিকট প্রকাশিত করেন। নানাকারৈ 
আমাদের সুধীগণঘ্বার। প্রচারিত নূতন তথ্যের আবিষারবার্তা বিদেশীয় ভাষায় বিদ্বংসমাজে 

প্রকাশিত হইতেছে । কিন্তু পরিষং আশ! করেন যে, ধাহার৷ কেবলমাত্র বিদেশী ভাষার 
সাহায্যে নিজেদের অনুসন্ধান বা আলোচনার ফল প্রকাশিত করিতেছেন, দেশ, ভাষা ও 

সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাপুর্ধবক তাহার! মাতৃভাষার সাহায্যে সুধীসমাজে প্রচার 
করিবেন। কোনও দেশের সাহিত্যকে যথার্থ গৌরব বা! সন্মান লাভ করিতে হইলে 
সেই ভাষাতে মৌলিক অন্ুসন্ধানার্দির পরিচয় থাক! বিশেষভাবে ' আবশ্তকীয়। বাঙ্গালীর 

মসতি্ষপ্রহ্ুত নূতন তথ্যাবলীর আবিষার সর্বাপ্রথমে বাঙ্গালাভীষায় প্রচারিত করিয়া! যাহাতে 
বাঙালাভাষা! ও সাহিত্য অক্লান্ত সঙ্যাদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে একত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে, পরিষং-পত্জিকার ক্তৃপক্ষগণ সর্বদাই এই অতি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কার্ধা 
করিতেছেন। বহ্ধিও ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের তুলনায় বাঙ্গাল৷ দেশে মৌলিক 
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গবেষণায় নিধুজ ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প, তথাপি বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক দ্বারা যে কোনও নৃতন 

সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে না, তাহা নহে। গত বৎসরের কাঁধ্যবিবরণীতে এই বিষয়ের 

বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল। যে দিন হইতে রুষদেশীয় প্রসিদ্ধ রাসায়নিক মেণডেলিফ 
মাতৃভাষার সাহায্যে স্বীয় গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতে 
রুষদেশীয় ভাষার গৌরবের সুচনা হইল। সাহিত্য-পরিষংপত্রিকাতে এমন অনেক নূতন 
বাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা বিদ্ধংসমাজে নূতন এবং পৃথিবীর অন্ত কোন ভাষায় ইতিপূর্বে 

প্রচারিত হয় নাই। পত্রিকাতে এ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, বিবরণসহ 
তাহাদের একটি সুচী প্রকাশ করিতে হইবে বলিয়! কার্ধযনির্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন এবং 

আশ! করা যায় যে, এই স্চী এই বংসরেই প্রস্তত হইবে। এই সুচী ইংরাঙ্গি ভাষাতেও প্রকাশিত 

হইবে এবং বিভিন্ন দেশে ইভ! প্রচারিত হইলে তন্দার৷ যে পরিষদের গৌরববৃদ্ির বিশেষ সাহা 

হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই । পরিষধং পত্রিকায় 'পকাশিত গ্রবন্ধ কেবলমাত্র 

বিশেষজ্ঞদিগের উপযোগী হয়, ইহা ঠিক 'এবণ গত কয়েক নংসর হইল, 'এই বিষ সন্বদ্ধে থে 

আদর্শ লইয়। পরিষদের কর্তৃপক্ষগণ কার্য করিতেছেন, ভরসা কব! যায়, পরিষৎ সেই আদশ 

হইতে কখনও বিচলিত হইবেন না । পত্রিকা কেবলমাত্র বিশেষক্দের উপযোগী বটে, কিছু 

নান! বিষয়সন্বন্ধীয় গ্রন্থাদি প্রণয়ন দ্বারা পরিষৎ লোকশিক্গাকার্য্যে সহায়তা করিতেছেন । 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতে সাহিত্যসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হয় না এবং ইহাতে 
কেবলমাত্র ইতিহাস ও প্রন্নতত্বাদিসম্পকীয় 'প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়, এইরূপ আন্রযোগ মাঝে 
মাঝে শুনিতে পাঁওয়। ষায়। এই অভিমোগ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম বন্তবা এই যে, বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষদে সাহিত্য-শব অত্যন্ত নাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষৎ- 

পত্রিকাতে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি আলোচনা! করিলে দেখিতে পাওয়৷ 

যায় যে, পরিষদের প্রতি যেকেহ কেহ একদেশদশিতার অভিযোগ দিয়া থাকেন, তাহা 

প্রকৃত নহে । পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলির নিসয়ানুযায়ী এক তালিক! বৎসর বৎসর 

স্পঞ্জিকায় প্রদত্ত হইয়৷ থাকে । এই তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, সমন্ত 

বিষয় সম্বন্ধীয় প্রবন্ধই পরিষং-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়। থাকে । তবে যদি কোন বৎসর 

কোন বিষয়ের প্রবন্ধ অধিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, তচ্জন্য পরিষদের কর্তৃপক্ষ দায়ী নহেন। 

আমাদের দেশীয় সকল শ্রেণীর রুনবিগ্াগণ যদি তাহাদের গবেষণার ফল অন্গ্রহপূর্বক পরিষদে 
প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে পরিষং কি করিতে পারেন? পরিষৎ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া 

যথাসম্ভব উপযুক্ত প্রবন্ধাদি মাঝে মাঝে হস্তগত করেন বটে, কিন্তু এই ভাবে অধিক সংখ্যক 
প্রবন্ধ সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। যে শ্রেণীর বিশেষজ্ঞগণ পরিষং-পত্রিকাতে প্রকাশার্ধ 

গ্রবন্ধাদি পাঠাইয়! দিবেন, উপযুক্ত হইলে বিষয়নির্ব্বিশেষে সেই প্রবন্ধই পত্রিকায় 'প্রকাশিত 

হুইবে। পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধে নূতন সংবাদ থাকা চাই। পত্রিকায় গ্রাকাশ 
সম্বন্ধে ইহাই বথেষ্ট। এ পর্যা্ত পত্রিকাতে কিঞি্দধিক :৪৯%প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
বিষয়ানুসারে শ্রেণীভেদ করিলে পরিষদের প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে নিয়লিখিতরূপে আমরা 
শতকর! হিসাব করিতে পারি $-- 
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আধুনিক সাহিত্য টি 

প্রাচীন সাহিতা ক 
গ্রাম্য নাহিতা ১৩০০ 

পৃপ্তক ও পুথির বিবরণ চিঠি 

ভাষাতত্ত টি 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নর 
ইতিভাস ও প্রত ূ ১৮*৮ 

সংক্ষত সাহিতা ২,৭ 

বিজ্ঞান ৫*২ 

বিবিধ চি 
১০৪০৩ 

এই সংখা! নিবেচনা কৰিলে দেখিতে পাওয়! যায় যে, সমন্ত শেলীর পবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় 

সাদবে 'গ্রকাশিত হইয়া গাকে । এই তালিকা বিধেচনা করিলে জ্বেপা যায় যে, এ পর্য্যন্ত দশন- 

সন্বপ্ধে কোন প্রবন্ধ পরিষং-পত্রিকায় গ্রকাশিত হ্য় নাই | দর্শনের ভন্ঠ যে দেশ ও যেজাতি 

চিরপ্রসিদ্ধ, মেই জাতি কর্তৃক পরিচালিত ও সেই দেশ হইতে প্রকাশিত পত্রিকাতে দর্শন সম্বন্ধে 

প্রবন্ধ গত ১৯ বংসর মধ্যে একেবারেই প্রকাশিত হয় নাই, ইহ! অত্যন্ত ক্ষোভ ও পরিতাপের 
বিষয়। এ বিষয়ে পরিষদের দাশনিক সদন্যদিগের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি । 

সহায়ক-সদক্ 

'আালোচা বর্ষে পরিষদের সহায়ক সদস্ত-সংখ্যা ১৩ ছিল। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অন্বিকাঁচিরণ 

বরগচারী, হ্রীঘুক মুন্সী আনা,ল করিম' ভীয়ক্র বসস্তরঞ্ন রায় বিঘবদল্লভ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী 
বিছ্।(বিনোদ কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়গণ পরিষদের পুথি সংগ্রহ, মাসিক 

মধিবেশনে পাঠের জন্য প্রবন্ধাধি প্রেরণ ও অন্যান্ত নানাবিধ উপায়ে পরিষদের সহায়তা করিয়া- 

ছেন এবং অন্ঠতম সহায়ক-সদ্শ্ত শ্রীবুক্ত হেমচন্্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বনু মহাশয় 

সন্বদ্ধনাধি অনুষ্ঠানে সাহা করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হুইয়াছেন। 

ছাত্র-সভা 

মালোচ্য বষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্ত্রনাথ মিত্র মহাশয় অগ্ঠতম সহকারী সম্পাদক নির্বা- 

চিত' হওয়াতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ মহাশয় ছাত্রসভ্যাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন। খগেন্দ্রবাবুর ছাত্রসভ্য-পরিদর্শকরূপে নির্বাচনের পূর্বে ছাত্রসভ্যদের দ্বার! নিয়ম- 

বদ্ধ বিশেষ কোন কাজ হইয়াছিল না। বিগত পাঁচ বংসর ছাত্রসভ্য-পরিদর্শকরূপে কার্ধ্য 
করিয়৷ খগেন্জ্রবাবু ছাত্রদিগের মধ্যে প্রভৃত পরিমাণে অনুসন্ধান ও গব্ষেণার প্রতি অঙ্রাগ 

জন্মাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ এইজন্য খগেন্দ্রবাবুর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ । 
আলোচ্য বর্ষে ছাত্রগণ বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য ও বর্তমান রীতিনীতি, ক্রীড়া-কৌতুক, 

পুরাতত্ব, ভাষাত, সমাজতত্ব 'গ্রতৃতি নানাবিষন্নক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই বর্ষে 
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দশজন ছাত্রসত্যের নিকট হইতে ২৮টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে । গত বংসরের গ্ঠার বর্তমান 
বৎসরেও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণব মহাশয় প্রবন্ধ গুলি পরীক্ষা করিয়াছেন এবং 
তাহার পরীক্ষার ফলে ১০ জনের প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং 

নগেন্্রবাবুর পরামশানুসারে কার্ধানির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নিদ্ধারিত ১০০২ টাকা ছাত্রসভাগণের 
মধো যোগাতানুসারে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 

পরক্কার' 

আলোচ্য বৎনরে ৮টি পুরস্কার বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। গত কাধাবিবরণাতে আশাঞ্গপপ 
পুবস্কার-প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়াতে 2ঃথ প্রকাশ করা হহয়াছিল। কিন্ত সুখের বিষয় যে, 

আলোচ্য বর্ষে অপেক্ষাকৃত অনেক প্রবন্ধ পরিষদের হস্তগত হইয়াছে । ধাহাদের প্রবন্ধ পুরস্কার- 

যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাদের নাম, পুরস্কার-গ্রবন্ধেব বিষয়ের নাম ও পরীক্ষকগণের 

নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। যে সমস্ত বিগ্যোংসাহী মহোদয় পরিষদের হস্তে এই সমস্ত পুরস্কারের 
অর্থ প্রদান করিয়াছেন, এই স্গযোগে তাহাদিগকে পরিষদের আস্তরিক কুতজ্ঞতা জ্ঞাপন 

করিতেছি। ধাহারা অন্ুগ্রহপূর্বক এই সকপ প্রণন্-পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিণেন, 

তাহাদিগকেও ধন্তবাদ জানাইতেছি । এই সমণ্ত পুরঙ্কারের মধ্যে “হেমচন্দ্র পুরস্কার” ও 

“রাধেশচন্ত্র দাতীয় শিক্ষাবৃন্তি” ব্যতীত আর কোনটিই স্থায়িভাবে স্বারুত হয় নাই । পরিষং 

আঁশা করেন বে, এই সকল পুরস্কার দাতৃগণের অনুগ্রহে অচিরে স্থায়ী হইবে। | 

পুরস্কার বা পদক প্রবন্ধের বিষয় পরীক্ষক পুরগ্নুত ব্যক্তি পুরস্কারের বিবরণ 

১। হেমচন্ত্র স্বর্ণ. কবিবর হেম- শ্রীযুক্ত অঙ্গয়চন্ত্র  (উপবুক্ত প্রবন্ধ লা একটি 
পদক চন্দ্রের কবিতার সরকার 'আসাতে কেহই প্বণপিদক 

ছন্দ ও অলঙ্কার পান না5) 

২। প্রভাবতা প্রচলিত বাঙ্গালা শ্রীযুক্ত রা শ্ীমতী কনকলঙ। ৪৭. 

| পুরস্কার ব্রতকথা অবলম্বনে ক্ষ গ্ঙ্দো 7) ওপু। মুলোব 

নারীজাতির গাহস্থয ওঁ" চিনি নর পৃণ্তক 

ূ ধম্ম 

৩। কষ্চবিনোপিনী বাঞ্গালার বাউপ- নহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত নপিণী- ১০০২ 

স্ব্পদক সম্প্রদায়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঞ্জন পণ্ডিত সুলোর 

ইতিবৃত্ত হরপ্রসাদ শান্্ী বর্পপদক 

৪ বীরেশ্বর পাড়ে বেদের সংছিত|- মহামহোপাধ্যায় (ক) শ্রীধুক্ত কৈলাস, প্রতোকে 

পুরস্কার ভাগে অদ্বৈতবাদদ ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশ- চন্দ্র চক্রবর্তী এমএ, ৫০১ হিঃ 

চজ্জ বিস্াতৃষণ (খ) শ্রীযূক্ত নিত্য; ১**২ 

নন্দ শর্মা 
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পুরস্কার ব। পদক প্রবন্ধের বিষয় পরীক্ষক পুরস্ৃত ব্যক্তি পুরস্ক।রের বিবরণ 

৫1 শিশিরকুমার ভক্ত গদাধর শ্রীযুক্ত সারদা- শ্রীযুক্ত সত্যকিস্কর নগদ ২৫ 

ঘোষ পুরস্কার পগ্ডিতের জীবনী চরণ মিত্র কু কাব্যকণ্ঠ 

৬। রাধেশচন্দ্র শেঠ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্ত অক্ষয় রৌপ্যপদক 

রৌপাপদক কবিতা খগেন্্রনাথ মিত্র কুমার ঘোষ অথব৷ নগদ 

বিএ ২১২. 

৭| নবীনচন্ত্র সেন করিবব নবীন- শ্রাযক্ হীরেন্্রনাথ শ্রীমতী সরোজ- রৌপ্যপদক 

রৌপাপদক চন্দের কাবো দু বামিনী গুপ্তা 

| কঞ্চচরি 

৮। গ্রিনয়নাথ জীবনের ধন হন্ত মন্্খ- (উপযুক্ত প্রবন্ধ ন। 
চক্রবন্তী পুরস্কার ও প্রতিভার মোহন পঞ্চ আসায় এ নংসর 

লক্ষণ এই পৃরস্কার কেহ 

পাঁন পাই 1) 

পারছব। 

আলোচা পর্ষে ডাঃ শ্রীষক্ত প্রফুল্লচন্্র রা 'ও শ্রীঘুক্ত ্ রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দয়ের সম্পাদক- 

তীয় রাঁসীয়নিক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে । আরও অনেক বিষয়সন্বন্বীয় পাঁরিভীষিক শব্দ 

পরিষদের কাঁধ্যালয়ে মন্দ আছে এবং সেগুলি ক্রমশঃ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এখনও 
বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ের পরিভাষা লিখিত হয় নাই। এই বিষয়ে পরিষদের বৈজ্ঞানিক 
সদস্তগণের দষ্টি বিশেষভাবে মাকর্ষণ করিতেছি। যাহাতে ২৩ বংসরমধ্যে সমস্ত বিষয়ে 
বৈজ্ঞানিক পরিঙাষা প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য পরিবং তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা! করিতেছেন । 

বৈজ্জানিক পরিভাবা পাতীত অন্যান্ত শান্তর সম্বন্গে পরিভাষা প্রণয়নের বিশেষ আবশ্ক, কিস্ত 

দুঃখের বিষয় খে, এ পযাপ্ত এই সগ্বন্ধে পরিষদের কোন সদস্তাই হস্তক্ষেপ করেন নাই। পরিষং 

আশা করেন মে, আগামী নংসরে অন্ান্ত বিষয়ের পরিভাষা-প্রণয়নের কার্য আরন্ধ হইবে। 
গত চট্টগ্রামের সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাষ্নীতি- 
বিষয়ক পরিভাষ! সথদ্ধে এক ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি দেখাইয্নাছিলেন যে, 
সং্কত গ্রন্থাদিতেও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে অনেক পারিভাষিক শব আছে। অনুসন্ধান করিলে বনু 

শাস্ত্সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব সংগত গ্রন্থে নিহিত দেখিতে পাওয়া যাইবে । এই প্রসঙ্গে 

আলোচা বর্ষে যে রাসায়নিক পরিভাষা পরিষদের গ্রন্থাবলীভুত্ত হইয়! প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহারও উল্লেখ কর! যাইতে পারে । তাহাতে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, সংস্কত গ্রস্থাদিতে 

রসায়নশাস্জ সম্বন্ধে অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে। স্থুখের বিষয় যে, পরিষদ্দের সংস্কৃত ভাষা- 
ভিজ্ঞ ও পাশ্চাতা বিষ্তায় অভিজ্ঞ--এই ছুই শ্রেণীর অনেক সন্ত আছেন। পরিষৎ আশা 
করেন যে, এই উভয় শ্রেণীর সদস্য একত্রিত হইয়া পরিভাষা-প্রণয়নে যত্রবান্ হইবেন এবং তাহ! 

হইলে পরিভাষা-গ্রণয়নের কার্ধ্য নু্ুভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। 
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নবীনচন্ত্র স্বতি-নহিত 

গত বর্ষে ধল! হইয়াছিল যে, ইটালিয়ান ভাস্কর মি বইস্ সাহেবকে স্বর্গীয় কবিবরের মশ্বর- 

ৃততিপ্রস্ততের ভার দেওয়া! হইয়াছিল। কিন্ত বইস্ সাহেব এই কার্ধ্য করিতে সম্প্রীতি অসম্মতি 

জ্ঞাপন করিয়াছেন। এক্ষণে জুবিলি আর্ট একাডেমির অধাক্ষ শ্রীযুক্ত রণদাগ্রসাদ গুপ্ত; 
মহাশয়ের হাতে সত্ববেই এই মুস্তি প্রস্ততের ভার দেওয়া! হইবে। | 

_ কাশীরাম স্মতি-সমিতি 

কাশরাম শ্থৃতি-সমিতির কাম্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে । কাটোয়ায় কবির স্বতি-সৌধ 

নিন্লাণের জন্য এক লক্ষ ইষ্টক প্রস্থত হইয়া রহিয়াছে । কাটোয়ার যাহার! চাদ! দিতে 

প্রতিশ্রত হুইয়াছিলেন, ঠাহাদের অনেকেই টাক] দিয়াছেন । 
চক্্রকান্ত শ্মৃতি-সমিতি 

পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় চন্ত্রকান্ত তরকালঙ্কার মহাশয়ের স্বৃতিরক্ষার জগ্ত একাট 

সমিতি নৃতন গঠিত হুইয়াছিল। মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহার এই সমিতির 
সভাপতি ও শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

দুঃখের বিষয়, আালোচ্য বর্ষে এই সমিতির বিশেষ কোন কার্য হয় নাই। এই সম্বন্ধে সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতেছি । 
ৃ রাজ! বিনয়কৃণ ম্বৃতি-সঙ্গিতি 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা খর্গীয় রাজা বিনয়কষ দেব বাহারের 

পরলোৌকগমনে শৌক-প্রকীশার্থ গত ৫ই পৌষ তারিখে আহত বিশেষ অধিবেশনে এই শাখা- 

সমিতি গঠিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই সমিতির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত 
রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। 

আর-বায় 

বর্তমান বংসরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্রর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর 

আয়-বায় পরিদশনের ভার ছিল। গত বর্ষে পরিষৎ-পঞ্জিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের জন্য যে আনু- 

মানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সহিত পরিশিষ্টে প্রকাশিত আয়-বায়ের 

তুলনা করিলে দেখা যায় যে, চাদা বাবদ কিঞ্ঃদিধিক ৭০* টাক| বেশা আয় হইয়াছে । এই 

আয়-বৃদ্ধির জন্ত সম্পাদক পরিষদের কর্মচারীদ্িগের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। ইতিপূর্বে পরিষদের 

হিসাব-রক্ষার যে পদ্ধতি ছিল, আলোচ্য বর্ষ হইতে সেই পদ্ধতির কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করা 
হইয়াছে। ভিন্ন কার্যের জন্য এককালীন বিশেষ দানগুলি প্রথমতঃ আয়ের ঘরে দেখান 
হইয়াছে এবং সেই হেতু আনুমানিক আয়-ব্যয়ের সহিত প্রকৃত আয়-ব্যয় তুলন! করিলে 

প্রাপ্ত এককালীন দান বেশী বলিয়া! প্রতীত হইবে । আলোচ্য বর্ষে নৃতন সদন্তের সংখ্যা 
অতান্ত কম হইয়াছে এবং সেইজন্য প্রবেশিকা-থাতে আনুমানিক আয় অপেক্ষা কিঞ্চিব্য ন তিন 
শত টাকা কম জম! হইয়াছে । পরিষদের সদস্ত-সংখ্য| বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে যাহ! বক্তবা, তাহা! 

পূর্বেই বলা হইয়াছে । আশা করি, বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া! পরিষদের হিতৈষী সদস্য ও 

বন্ধুগণ সদশ্ত-সংগ্রহে মনোযোগী হইবেন। এখনও পরিষদের অনেক দেনা আছে। গৃহ- 
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নিম্মাণ-তহবিলে চাদা স্বাক্ষর করিয়া এখনও অনেকেই চাদ! দেন নাই, তাহাদিগকে পরিষদের 
কাতর প্রার্থনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অন্থরোধ করিতেছি। পরিষদের স্থায়ী তহবিলে 
যে সমস্ত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অতি অল্প টাকাই আদায় হইয়াছে, ইহা'ও 
অত্যন্ত ছ্ঃখ ও লজ্জার বিষয়। পরিষদের অনেক হিতৈষী সদন্ত লক্ষ্মীর বরপুজ, তাহার! যদি 
সকলে একত্রিত হইয়! স্থায়ি-ভাগারস্থাপনে যোগদান করেন, তাহা হইলে অতি অল্প সময় 

মধ্যেই পঞ্চাশ হাজার টাকা 'অতি সহজে সংগৃহীত হইতে পারে । কেবলমাত্র কার্য্যনির্বাহক- 

সমিতির চেষ্টায় এই টাকা সংগৃহীত হওয়৷ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য । কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি জাশা 

করেন যে, স্থায়ি-ভাগার স্থাপনোদেশ্ঠে প্রত্যেক সদস্ত পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতিকে 

সাহায্য করিবেন। বলা শাহুল্য, স্থায়ি-ভাগারের জন্ স্ব স্ব সাধ্যান্্ুসারে ও শ্রদ্ধা সহকারে 
যিনি যাহ! অর্পণ করিনেন, ভাহাই সাদরে গৃহীত হইনে। 

শাখা-মভ। ৃ 

আলোচ্য পর্ষে কোন নূতন শাখা স্থাপিত হয় নাই। ময়মনসিংচ্চে মে শাখা-পরিষৎ ছিল, 

তাহার বিলোপ ঘটিয়াছে। পূর্ব পুর্বব বৎসরের গ্তায় রঙ্গপুর-শাগা-পরিষৎ কাধ্যতৎপরতাম 
শাখা-স্ডা-সমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। এই শাখার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত 

সথরেন্রচন্ত্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের রোগমুক্কিতে পরিষৎ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন. অত্যস্ত 
সুখের বিষয় যে, এই শাখার কার্যে সহানুভূতি ও উৎসাহ্প্রদানার্থ বঙ্গীয় গবরেণ্ট বার্ষিক 
এক শত টাক বৃতিদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে মূল-পরিষৎ বিশেষ গৌরবান্দিত 
হইয়াছেন। আগামী বংসর স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দে মহাশয় এই শাখার 
অধাক্ষত্তা এহণ করিবেন এবং পরিষৎ আশা করেন যে, তাহার নেড়ত্বে রঙ্গপুর-শাখা-পরিষৎ 
অধিকতর কাধ্যকুশল হইয়! উঠিবেন। রঙ্গপুর বাতীত অন্তান্ঠ শাখা আশান্রূপ কার্ধ্য করিতে 
পারেন নাই বলিয়া গত কার্ধাবিবর ণীতে ঢঃখ প্রকাশ কর! হইয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয় যে, 
আলোচা বর্ষে এই সমস্ত শীখার অধিকাংশ শাখাতেই অনেক পরিমাণ কার্ধ্য হইয়াছে । 
ট্টগ্রাম-শাখার উপর এবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচাঁলনের ভার পড়িয়াছিল। শাখা- 
সভাগুলির বিস্তৃত কার্যাবিবরণ পরিশিষ্টে দরষ্টব। গত বৎসর মেদিনীপুরে শাখা-স্থাপনের 
চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা কাধ্যে পরিণত হয় নাই। এবার বাকুড়ায় শাখাস্থাপনেরীঁ ব্যবস্থা 
হুইতেছে। যে সমস্ত স্থানে পরিষদের শাখা স্থাপিত হইয়াছে, সেই সকল স্থানে উৎসাহী ও 
বিভজ্জনের অসন্ভীব নাই। ইহারা যদি সকলে সর্বাত্তঃকরণে শীখা-পরিষদের কার্যে যোগদান 
করেন, তাহ! হইলে শাখা-পরিষদের কাধ্য সর্বতোভাবে স্থসম্পাদিত হইবে এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে পরিষদের উদ্দেস্ঠও দেশমধ্যে প্রচারিত হইবে ও ক্রমশঃ ভাষার ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন 
ীবৃদ্ধি হইবে। মফস্বলের নানা স্থানে নানা বিষয়ের উপকরণ অযত্ে ইতস্তত: ছড়াইয়া 
পড়িয়া আছে; এই সকল উপকরণ সংগ্রহ, রক্ষা ও তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ শীখা- 
পরিষদের প্রধান কর্তব্য কার্ধ্য এবং অত্যন্ত স্থথের বিষয় যে, প্রত্যেক শাখা-পরিষংই এ বিষয়ের 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। পরিবং আশা করেন যে, শাখা-পন্লিষদের অধিবেশনে 
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যে সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে যেগুলি ্ুচিত্তিত ও গবেষণাপুর্ণ, সেগুলির 

লেখকগণ অনুগ্রহ পূর্বক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশার্থ লেই প্রবন্ধ মূল-পরিষদে পাঠাই! দিবেন। 

এই প্রসঙ্গে আমর! অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বৎসরে বারাণসী-শাখায় 

গঠিত একটি প্রবন্ধ এবং গৌহাটা-শাখা-সভার পঠিত একটি প্রবন্ধ পরিষং-পত্রিকায় প্রকাশিত 

হইয়াছে । 
অগ্রসন্ধান-সখিতি 

সি স্্ীযুক্ত শরংকুমার রায়-প্রবঞ্ঠিত বরেন্দ অনুসন্ধান-সমিতির কাধ্য কুমার বাহাদুরের 

যত্বে ও চেষ্টায় স্ুপরিচালিত হইতেছে । বরেন্দ্র প্রদেশের অনুসন্ধান বাতীত আলোঁচা বৎসরে 

এই সমিতি মান্্রাজ প্রদেশের কোন কোন স্থানে এঁতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য গমন 

করিয়াছিলেন। এই সমিতি কর্তৃক “গৌড়রাজমালা- প্রকাশের সংবা& গত কার্য্যবিবরণীতে 

দেওয়া হইয়্াছিল। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত 

“গৌঁড়-লেখমালা” প্রকাণিত হওয়ায় বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অতি বিশেষ অভাব দূরীভূত 

হইয়াছে এবং এই গ্রন্থ ইতিচাসান্রাগী বাক্কি মাত্রেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। 

বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের মন্ুমোদনক্রমে একটি শন্তসন্ধান-সমিশ্চি গঠিত্ব ছউ়াছে ও এই সংবাদ 

গত কার্ধযবিবরণীতে প্রদত্ত হটয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে এই দিতি বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার 

কোন কোন স্থানে ধতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্ত গমন করিয়াছিলেন। এই অভিযানে 

যুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, প্রীধুক্ত বসন্তরঞন রায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বন্ধ, শ্রীযুক্ত 

থগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ যোগদান করিয়াছিলেন । এই অনুসন্ধানের 

ফল যথাসময়ে প্রকাশিত হইবে। অন্ুসন্ধানসমিতি অন্যান্য দর্শন-যোগ্য বিষয়ের মধ্যে 

ছাত্নার বান্ুলী-মন্দির, শুযুনিয়ার পর্বতগাত্রাক্ষিত চক্্রনম্ার উতকীর্ণ লিপি পরিদশন করেন। 

বেঙ্গল ষ্োন কোম্পানীর হস্ত হইতে এই লিপিরক্ষার কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি না, পরিষৎ 

তাহা অবগত নেন এবং যদি ইতিপূর্বে কোন ব্যবস্থা করা না হইয়। থাকে, তাহা হইলে 

যাহাতে এরূপ কোন বাবস্থা হয়, তজ্জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে গবর্মেণ্টের নিকট এক অন্ুরোধ- 

পত্র পাঠান হইয়াছে। 
ইতিপূর্ব্বে লোকের মনে এক আশঙ্কা হইয়াছিল যে, গবমেণ্ট কোন ন্যক্তি | কোন 

বে-সরবীরী সভা-সমিতি দ্বারা ইতিহাস প্রত্বতত্ব-সম্বন্ধীয় তথ্যাদি সংগ্রহের বিরোধী) কিন্ত 

অত্যন্ত স্থখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে আমাদের সদাশয় গবর্মেন্ট যে এক ঘোষণাপত্র বাহির 

করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে যে, গবর্মেন্ট এই সমস্ত অনুসন্ধানের বিশেষ পক্ষপাতী । 

সাধারণের মনে যে ভীতির উদ্রেক হইয়াছিল, গবর্মেন্টের এই ঘোষণাপত্রে তাহ! অমূলক 

বলিয়া প্রতিপন্ন হয়াছে। নঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সমগ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবীর পক্ষ হইতে 

গবর্মেন্টকে এই জন্ত শাস্তরিক ধন্তবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন । 

রমেশ-ভষন 

রমেশ-ভবনের কাঁধ্য আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হুইয়াছে। মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত নণীন্্রচজ 

নন্দী বাহাছরের ভূমি-দান-পত্র ও ভবনের নবা! প্রস্তত হইয়াছে এবং এট নককা মঞ্জরের জট 
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মিউনিসিপালিটিতে প্রেরিত হইয়াছে । আলোচ্য.বর্ষে ভবনের ভিত্তবিপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প ছিল, 
কিন্ত নানা কারণে তাহা ঘটি উঠে নাই, আশা করা যায় যে, আগামী বংসরে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। 

বঙ্গীর-সাহিতা-সশ্মিলন 

আলোচ্য বর্ষে 'ুড্ফ্রাইডের ছুটাতে গত ৯ই ও ১০ই চৈত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের ষষ্ঠ 
অধিবেশন হইয়াছিল। প্রবীণ সাহিত্যাচার্্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়ন্দ্র সরকার মহাশগ্প সভাপতির 
শাসন অলগ্গত করিয়াছিলেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির 

সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ও শ্রীযুক্ত হরিশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় সম্মিলনের সমস্ত 
কার্ধ্য সুচারুভাবে নির্বাহিত হইয়াছিল। এই অধিবেশন ছুই দিনব্যাপী হইয়াছিল। দ্বিতীয় 
দিবস পূর্ববান্ষে চ'চুড়া-সশ্মিলনে গঠিত বিজ্ঞান-শাখার একটি স্বতন্ত্র বৈঠক বসিয়াছিল। আচার্য্য 
শ্রীযুক্ত গফুল্লচন্্র রায় মহাশয় এই বৈঠকের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই বৈঠকে যে 
সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই মৌলিক গবেষণাপূর্ণ হওয়াতে লোকের 
শ্রদ্ধা ও গ্লীতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল। স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক বৈঠকের ফল দেখিয়! মনে হয় 
যে, বোধ হয়, অবিলখ্ধে বিষক-ভেদে আরও একাধিক বৈঠকে সম্মিলনীর বিভাগ সম্ভবপর হইবে। 
যখন এইবপ নান! ভাবে সন্মিলনের কাধ্য বিভক্ত হইবে, তখনই সম্মিলন যে সমস্ত উচ্চ আদর্শ 
লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের একটির পূর্ণবিকাশ সাধ্যায়ত্ব বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারিবে। স্থির হইয়াছে যে, আগামী বৎসর আচার্ধ্য শ্রীযুক্ত রামেজ্রস্্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই 
বৈজ্ঞানিক বৈঠকের অধ্যক্ষত। গ্রহণ করিবেন। সম্মিলনের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের শেষ 
বেলায় ভাষা, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ সংক্ষিপ্তাকারে পঠিত হয় এবং অপর 
অনেকগুলি প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। অন্ান্ত বৎসরের গ্যায় আলোচ্য বর্ষে 
সম্মিলনের উদ্দেস্ত প্রচারার্থ, সম্মিলনের কাধ্যাদি স্ুপরিচালনের জন্য এবং ভাষা ও সাহিতোর 
উন্নতিকয্পে কতকগুলি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। সন্মিলনের বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে 
দষ্টব্য । 

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিলন 

উপযুক্ত সমন্বের অভাবে আলোচ্য বর্ষে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইতে পারে নাই। 
স্থির হইয়াছে যে, আগামী বংসর ৩০শে ও ৩১শে জ্োষ্ঠ দিনাজপুরে এই সম্মিলনের অধিবেশন 
হইবে। 

সম্বর্ধনা 

আলোচ্য বর্ষের প্রথম ভাগে কলিকাতায় হিন্দী-সাহিত্য-সন্সিলনের চতুর্থ অধিবেশন হয়। 
এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ হইতে আগত প্রতিনিধিগণকে সবব্ধনা করিবার জন্ত 
পরিষৎ-মন্দিরে একটি সান্ধয-সশ্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এতদ্যতীত রাজপুতানার বিখ্যাত 
চাদ কবির বংশধর শ্রীযুক্ত পঞ্ডিত নান্ুরামকে অভ্যর্থনা করার জন্যও একটি সাদ্ধয-সম্মিলন হয়। 

উপসংহার 

গত আট বৎসর ধরিয়া. বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ধাহার নেতৃত্বে কাজ করিয়া আসিতেছেন, 
তাহার সম্বন্ধে কিছু বল! নিতান্ত আবন্তক। তিনি যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং আস্তরিক 
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যত্ন ও ন্গেহের সহিত পরিষদের সর্ব্ববিধ কার্যযই পরিচালন! করিয়া আসিতেছেন, তাহা সম্যকৃরূপে 

বর্ণনা কর! অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নহে । পরিষদের কোন গুরুতর কাধ্য তাহার উপদেশ 

এবং আদেশ ব্যতীত হইতেই পারে না; স্ৃতরাং তদ্িযয়ে যে তিনি সমধিক যত্ব করিয়া তাহার 

বিধান করিবেন, ইহা স্বাভাবিক বটে। কিন্তু পরিষৎ-সংক্রান্ত এমন কোন ক্ষুদ্র কার্য্যও নাই, 
যাহার প্রতি তাহার দষ্টি নাই বা যাহার সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবস্থাদি পরিজ্ঞাত হইয়া! তৎসম্পর্কে 

বিধি-ব্যবস্থা করেন না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় যে, পরিষদের 

কার্ধ্যগ্রসঙ্গে সভাপতির কর্তবা তিনি যে ভাবে সম্পাদন করিয়াছেন, যাবতীয় সভা-সমিতির 

সভাপতির পক্ষে তাহাই আদর্শরূপে গ্ুহীত হওয়া কর্তবা। সভাপতিরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষদের তিনি অবগ্ঠ মস্তক ্ বরূপ, 'এই কথাটি আমাদের বর্তমান সভাপতির পক্ষে কোন 

অংশেই রূপক, কি আরোপিত না করনা-বিজ্ন্তিত নে । মন্তধা-শরীরে মন্তকের ঘে থে কাধা, 
সভ। ব। সমাজ-শরীরে সভাপতির কার্ধযা ও কতকট! শভদন্তব্ূপ | €য সভাপতি বা থে সমাজনেত। 

এই দৃষ্টান্তের যতই নিকটবর্তী হয়েন, তিনি তহই মাদশ-সভাপতি বা সমাপতি বলিয়া গৃহীত 
হইবার যোগ্য । পরিষংশরীরে কোথায় কি বাঘাতের আশঙ্কা ঘটিতেছে বা ঘটিবার সম্ভাবনা 

5ইয়াছে, অনেক সময়ে তাহা তিনিই সর্বাগে বিবেচনা! করিয়া তাভার যথোচিত নিবাবণের 

বাবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন: পরিষংশরীরের কোগায় কি প্রকার সৌঠ্ঠবদি সম্পাদন 

করিলে পরিষদের কার্যা-গ্রণালীতে স্ুশু্খলা ঘটে এবঃ কাধ্যক্ষেত্ প্রসারিত হয়! পরিষদের 

গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি হয়, তিনি তাহার জন্য সর্বদাই চিন্তায় নিঘুক্ত। পরিষংশরীরের 
অভ্যন্তরে কিংবা বাহিরে কোন বিষয় লয়! মতপার্থক্য উপস্থিত হইবার অস্কুর উৎপাদন হইলে, 
তৎসম্বন্ধে মহজে অথচ স্ন্দররূপে মীমাংসা করিতে তিনি সিদ্ধচস্ত । এবম্প্রকারে দেখা যাইবে, 

যে মহাত। এখন সভাপতির আসন অলম্কুত করিতেছেন, তিনি একছুন 'আদশ-সভাপতি এবং 

তাহার নেতৃত্বে এই কয় নংসবে পরিষং উন্নতির পথে অনেক অগ্রসর হইয়াছেন; সুতরাং 

বর্তমান সভাপতি মহাশয়ের নিকট পরিষদের সদস্যগণ এপ আমাদের মাড়ভাষামুরাগী বান্তি 

মাত্রেই বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, এ কথা বলা পাভলামাঞ | 

উপসংহারে পরিষদের সাধারণ স্দশ্তগণেধ নিকট আমার একটি বিনীত নিবেদন মাছে । 

পরিষদের কার্যযক্ষেত্র ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে, সন্দেহ নাঈ ; কিন্ত কার্যা-পরিচালনের ভার গ্রহণ 

করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের সংখ্য। তাদৃশ বৃদ্ধি পাইতেছে না, ইহা ঢুঃখের সভিত বলিতে হইবে । 
পরিষদের কার্য অনেক এবং তাহা স্ুগ্ঠুূপে সম্পাদন করিতে হইলে অনেক ব্যক্তির সহায়তা 

বিশেষভাবে প্রয়োজন। একটি কাজের উদাহরণ দ্বারা এই কথাটি পরিপ্দুট করিবার চেষ্টা 

করিব। বঙ্গভাষায় একখানি সর্বাঙ্গশ্থন্দর অভিধান সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রাচীন বঙ্গ- 

সাহিতা, বর্তমান কালের বঙ্গ-মাহিত্য, প্রাদেশিক শব ইত্যাদি নানাবিষয়ের গবেষণা করিতে 

কত অধ্যবসায়, কত পরিশ্রম প্রয়োজন, তাহ! সহজেই সকলে অনুমান করিতে পারেন? কিন্থ 

ইহার জন্য যদি বঙ্গদেশীয় নানাস্থানের রুতবিদ্ক বাক্কিগণ আগ্রহ সহকারে বদ্ধপরিকর না হয়েন, 

তাহ! হইলে পরিষদ্দের শত সহস্র চেষ্টাতেও কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রকার অভিধান 

গ্রহের গুরুত্ব ও গ্রয়োজ্নীয়ত। উপলব্ধি করিয়! মাতৃভাষার প্রতি অন্থরাগী সদন্তগণ ঘদ্দি 

২১ 
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কার্ধ্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ ন! হয়েন, তাহা হইলে কিপ্রকারে এই গুরুতর কার্য আমর! উদ্ধার করিব? 

সম্প্রতি 069 হইতে যে বৃহৎকায় ইংরাজি অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার কার্ধ্যপ্রণালী 

আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। আমি আশ! করি যে, আমাদের দেশে ঠিক সেই আকারে 
না হউক, তদনুরূপ চেষ্টা ও উৎসাহের অভাব হইবে না। অভিধান সম্বন্ধে আমি যাহা 

বলিলাম, আমাদের অন্তান্ উদ্দেগ্ত সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। সংস্কৃত, আরবী এবং পার্শী 

ভাষায় এমন 'অনেক তথা আছে, ঘাভা আমার্দের মাতৃভাষায় এখনও বিবৃত হয় নাই । কিন্ত 

সেইগুলি আমাদের মাতৃভাষায় প্রকাশিত হওয়! সর্বাগ্রেই কর্তব্য। এতদ্যতীত ইংরাজি প্রভৃতি 

প্রতীচাদেশীয় ভাষায় তিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অবঠ্যজ্ঞাতব্য অনেক কথা! আছে, 
যাহা! আমাদের মাতৃভাষায় লিখিত না! হইলে বঙ্গভাষা! কখনও প্রকৃত পুষ্টিলাভ করিবে না এবং 

আমাদের দেশের সাধারণের নিকট এ সকল তথ্য প্রকাশিত থাকিয়া যাইবে ও প্রকৃত 

প্রস্তাবে এ দেশে জ্ঞানবিস্তারের পথ উশ্ুক্ত হইবে না। আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে 

শ্রীভগবানের রুপায় প্রতীচা-নিচ্ধান ও দশনাদি শান্ধে স্যুংপন্ন লোকে অভাব নাই; তাঁহার! 

এই কার্ষ্ে প্রতী ন। হইলে এ কাধ্য আর কে করিবে? এখন বিবেচন। করুন, আমাদের সম্মুখে 

কাধ্যক্ষেত্র কত বিস্ৃত। আন্থন, আপনার! নকলে উদ্েগী হউন; মাতৃভাষাকে সর্বাঙ্গপুষ্ট ও 

স্বাঙ্গন্ন্বর করিতে কতসন্কগ হইয়া ধাার থাহ। সাধ্য, তাহ! করিয়া মাভাঁষার স্বোয় জীবন 

উৎসর্গ করন এব* নিছেদের উপাক্ষিত জ্ঞানের সার্কত। লাভ ককন। আমি মামার দুই 

একটি বন্ধুর নিকট অবগত হইয়াছি যে, অনেকে ক্র করিতে উংন্লক, কিছু তাহ।র। কার্যে 

যথোপযুক্ত অবকাশ।দি পান ন। বপিয়! কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন না। এ কথার উত্তরে আমি 

পরিষদের পক্ষ হইতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পরিষদের দ্বার বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে 

উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেরঠ গন্ভ) সর্ব্ঘ। উন্মুক্ত, বিশেষতঃ পরিষদের সদশ্তগণের নিকট পরিষং- 

মন্দির ত তাহাদের নিগেদেরই দেবালয়ন্বরূপ ;--নিজেদের দেবাঁলয়ে আসিয়। তথায় অর্চনা 

করিতে কাহারও আহ্বান বা নিমন্ত্ণের আবশ্তকতা আছে কি? ধাহাদের উপর আপাততঃ 

পরিষদের কার্য-পরিচালনের ভার আপনার! অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষ হইতে মামি 

বলিতে পারি যে, পরিষদের কাজ করিতে উৎসাহী, এমত ব্যক্তিকে পাইলে তাহারা অতিশয় 

আনন্দিত ও কৃতার্থ হইবেন। যাহার। পরিষদের সাধারণ কাধ্য পরিচালন করিতে পরিষদের 

কর্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাদিগকে পরিষদের কাজ করিতে কে বাধ! দিতে পারে ? 

এবং বাধ! দিবার কারণই ব| কি হইতে পারে ? আন্ুন, সকলে এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার 

বশীতৃত না থাকিয়া পরিষদের কাষা করিতে সকলেই বদ্্রশাল হউন) দেখিবেন, তাহাদের 

অধাবসায় ও ঘর অতীব আনন্দের সহিত গৃহীত হইবে এবং আমর! সকলেই এই প্রকার ফত্বণীল 
ও কৃতী বাক্তির নিকট আমাদের রুতল্জত। জ্ঞাপন করিব। 

পরিশেষে কাধ্যনির্ববাহক-সমিতি সদস্তবর্গের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই ধে, 
উহার! যেন তাহাদের পদের গুরুত্ব বিবেচন! করিয়! পরিষদের কার্যে সকলেই সমান বন্্শীল 
হয়েন। এ কথ! আমাকে দঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমাদের হূর্ভাগ্যবশতঃ 

আমর! কাধা-নির্বাহক-সমিতিতে সন্যরূপে ধাহাদের পাই, 'অনেক সময়ে তাহাদের মধ্যে 
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সকলের সমান যত আমরা দেখিতে পাই না। পরিষদের কাধ্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে; 

শ্নুতরাং এখন আর পূর্বের স্তায় উদাসীনভাবে থাকিলে কার্জ চলিবে না। ভরসা করি, আগামী 
বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে এই প্রকার ছুঃখকাহিনী আর বিবৃত করিতে হইবে না। আমাদের 

অনেকগুলি শাখা-সমিতি আছে; তাহাদের কাজ আশানত অগ্রসর হয় নাই__ইহাও পরিষদের 

পক্ষে শুভবার্তী নহে । আমি ভরসা করি বে, দিন দিন পরিষদের সদশ্তগণ-_বাহার! কোন 

কোন নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত আছেন ৭! ধাহার। আপাততঃ কোন নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত নাই, 
সকলেই পরিষদের কাজে অধিকতর "দা সীন্ত-নক্জিত ও উৎসাহী হইবেন এবং ভাবী সম্পাদককে 

শ্রতিবংসর এই প্রকার কাঠরোক্তি আর জানাইতে হইবে না। 

যাহ রনির | শ্রীরায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
বক্ষার্দ ১৩১০১ ১১৩ সো ] নম্পাদক | 



সপ লিশ্িউ 

চিত্রশাল। 
গ[লোচা বষে চিত্রশাপায় ৩৭টি প্রন্তরসুগ্জি, তন্মধ্যে ১৫৮৭ শকের শিলালেখযুক্ত এবী!নি 

প্রপ্তবফণক, খুষ্টায় নবম শতাব্দীর লিপিথন্ত মৃুয় শীলমোহর, কতকগুলি মিনা-কর! ইষ্টক এবং 

চারিখানি শ্ুগাটান তিব্বতীয় চিত্র সংগৃহীত হহয়াছে। পরিষদের বিভিন্ন অধিবেশনে এ 

শমন্ত যথাকালে প্রদশিত ও কাধ্যবিবরণীমধ্যে ইহার সংক্ষিপ্র পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এ 
সমণ্ত মাননীয় নহারাগ আঘুক্ত মণীন্দ্রচন্দ নন্দী বাহার, শীযুক্ত রাখলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 

মহেশ্রনাণ মুখোপাধ্যায়, ইনু শশিক্কৰণ সার্ববা্োন, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তধী, শ্রীবুক্ত গুরুদাস 

সরক|র এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ধ গঞ্গোপাধা।র মহাশয়গণের দান বলিয়। পরিষৎ তাহাদের 

নিকট চিরকতঙ্। বিশেষত; পর্যিদের চিরপুষ্টপোবক মাননীয় মহারাজ নণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাদ্রর 

গান্ধার শি্নের নিধশন নে 2৫টি মুনি এছ অর্থবায়ে সংগ্রহ করিয়া! পরিষৎকে দান করিয়াছেন, 

তাহা বিশেষভাবে উল্লেযোগা । এ প্রন্থরমহি ক্যটির আবিদারস্থান পঞ্তাবের প্রান্তমীম 

পেশাবর অঞ্চল। 5হ সহ পর্ষের বৌদ্ধ শিরের নিধশন এবং বুদ্ধেৰ জীবনী ও জাতকসম্বন্ধীয় 

অনেক কথাই গ কয়টি মন্তিতে প্রকর্টিত রহিয়াছে । এই মুদ্ধি কটি পরিষদের চিত্রশালার 

গৌরব থে উত্তরোত্তর বুদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । মাননীয় মহারাগ 
বাহার এই সঙ্গে যে চারিখানি স্থপ্রাচীন তিব্বতীয় চিত্র দান করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। 
ইহার 'একখানি চিত্রে তিব্বতে লামাধন্মগ্রবন্তক পদ্মসপ্তৰ ও তাহার অষ্টবিধ মৃ্ডি, অপর চিত্রে 

অমিতীধু বুদ্ধ এবং তাহার নিয়দেশে চতুক্'জ অবলোকিতেশ্বর ও দ্বিজা! কালী এবং উদষ্ধীদেশে 

রঠসপ্তব ও অক্ষোভা মৃি, ভৃতায় চিত্রে ঘে সকল তান্ত্রিক দেবদেবী ও অনতার-মুষ্ি তিব্বতে 

পুজিত হইয়! থাকেন, তাহাদের অনেকের বণচিত্র এবং চঙ্থ চিত্রে সবর্ণরেখার মধ্ো অঙ্কিত ৮৫২টি 
ধ্যানা বুদ্ধের মুণ্তি। নিয়ে উক্ত মুগ্তি প্রভৃতির তালিকা ও প্রদাতার নাম দেওয়া হইল ;-- 

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণাঞ্জরচ্জ নন্দী বাহাছুর কতৃক প্রদতত-- 

১ হইতে ৪ প্রাচীন তিব্বতীয় চিন্র। 

১/৫। ধচন্ত্রুদ্রীয় উপৰিষ্ট পদ্ধমূণ্তি; আসনের নিম্নে প্রন্দুটিত পদ্ম ; পল্মপলগুলি তিন 
স্তরে সজ্িত। পাশে নিম্নভাগে অঞ্জলিবদ্ধ উপাসকমূন্থি। খাম পাশ্বে অপর একটি পন্মের 

উপর আর একটি দণ্ডায়মান মৃত্তির ভগ্রাংশ। 

রি এর্৬। ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট ধুদ্ধমূর্ডি, মস্তকবিহীন। 

3/%। ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমুি। মন্তকের পশ্চাতে প্রভামগুলের ভগ্নাংশ । 

7 । ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমুত্তি। মস্তকের পশ্চাতে প্রভামগুল। 

। 129০১ বা বক্ষমুত্তিসমূহ। ছয়টি ুত্তিই নগ্ন । বামদিক্ হইতে তৃতীয় মুত্তির হস্তে 

একটি ময়ূর । বামদিকের প্রথম মুষ্টি বন্ত্রপরিহিত ; মস্তক তগন। সকল মূর্তিরই পদ্য পুর । 
১৭1 মুগায় চক্রের তগ্াংশ। 
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পপ । শুনটি ধানমুদ্রায় আসীন বৃদ্ধমুদ্তি, একটির উপর আর একটি যথাক্রমে সঙ্জিত। 
প্রত্যেক বুদ্ধমৃস্তিধ পার্থ ছইটি করিয়া! উপাসক বা শিষ্বের মুস্তি। বামপার্শে তিনটি অঞ্জলিবন্ধ 

উপাসকমৃত্তি উপরোক্জরূপে সঙ্জিত। দক্ষিণপার্খে লতাপত্রের সঙ্জা। 
৫২ । বোধিসবমৃন্তির উপরাদ্ধ। মস্তকে উ্ণ।, পশ্চাতে প্রভামগুল। 
৯৮৩ ।  উচ্চাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমুগ্তি; বামহস্ত অঙ্কে স্থাপিত, দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ; যেন 

কিছু উপদেশ দ্িতেছেন। নিম্নে আসনের সম্মুখে একটি সর্প। বামপার্খে দীঘ বস্ত্র ও উত্তরীয়- 

শোভিত পুরুষমূত্তি ( সম্ভবতঃ নাগমুন্তি ; কারণ, মন্তকের উপরে সপফণাসমষ্টির ভগ্নাংশ লক্ষিত 

হয়)। মুত্তিটি বৃদ্ধদেবের দিকে ফিরিয়া জোড়করে দ্ডায়মান। দক্ষিণপার্খে আজানুলব্িত 

পরিচ্ছদ-পরিহিত আর একটি নাগমূর্ি জৌড়করে দণ্ডায়মান। তংপশ্চাৎ অপর একটি 

উচ্চাসনোপবিষ্ট পুরুষমুত্তি ) উভয় হস্ত অঙ্ে স্থাপিত। তংপশ্চাৎ আরও একটি এরূপ মুস্তির 

ভগ্রাংশ। 

%৪। একটি অগচ্চ গুভ্তোপরি উপবিষ্ট মেষমুত্তি। তংসম্মুথে জোড়করে দণগুায়মান 

উত্তরীয়াবৃতদেহ পুরুষমুগ্তি (মৃঠিটির মন্তক ও গীবা ভাঙগিয়। গিয়াছে)। 

22৫1 দুইটি দৃ্ত মধো একটি স্তন্ত। 

(ক) বামদিকের দৃণ্ঠ-_বুদ্ধদেব বৃক্ষতলে নসিয়৷ উপদেশ দিতেছেন। বামদিকে ছুইটি ও 

দক্ষিণদ্দিকে দুইটি দীর্ঘবন্নপরি হিত মুক্তি, সকলেই বুক্তকর। দক্গিণদিকের মৃি ঢুইটি ভাঙ্গিয়া 

অস্পষ্ট হইয়াছে ; উভয় মুস্ঠিরই মস্তকে শ্রভামণ্ডল আছে। | 
(খ) দৃষ্ত ভগ্ন ৪৪ অস্পষ্ট । দক্ষিণপাগে গ্রভামগুলবিশিষ্ট দীর্থবন্নপরিহিত দণ্ডায়মান মুগ্ি 

( সম্ভবতঃ বুদ্ধমুণ্তি)। বামদ্দিবে একটি স্তস্ভের উপর একটি মানুষে মস্তক ও পক্ষোদেশমাএ 

দেখা দাইতেছে। মধ্যস্থপের নিরাংশ অত্যপ্ত অম্প্ঠ ও জটিল; উপরে একটি উডডীয়মান 

পুরুষমু্ডি; দক্ষিণহণ্ডে একটি বণ লাকা পদার্থ) দক্ষিণহণ্তে উত্তরায় শস্ত্রের স্টায় কিছু 

ঝুলিতেছে। 

8/৫৩। দুইটি খিলানের আকারে উপর নীচে নিন্তপ্ত। 
(ক) নিয়াদ--হৃক্ষতলে বুদধদে৭ উপবিষ্ট) আসনে (এ্রশুল-চিহ অঙ্ষিত। দক্ষিণপাঙ্থে 

প্রভামগুলবিশিষ্ট তিনটি দণ্ডায়মান দেবমুধ্ডি। সর্বপশ্চাৎ আরও একটি মুন্তির ভগ্নাংশ আছে। 

বামপার্খে খণ্ডিত। 

(খ) উপরাদ্ধ---আস্তরণশোভিত উচ্চাসনের উপর ধুদ্ধদেবের উষ্টা। দক্ষিণপার্শে তিনটি 

পুরষমুত্তি জানু পাতিয় যুক্তকরে উষ্ঠীষের পুজ! করিতেছেন। স্বগে দেবগণকত্তুক খুদ্ধদেবের 
উঞ্কীষ-পুজা1 এই দৃশ্তের বণিত বিষয় বলিয়া বোধ হয়। 
5471 বৃক্ষতলে আসীন বুদ্ধমূণ্তির ভগ্নাংশ । দক্ষিণপার্খে উষ্ভীষ-ভুষণাদিশোতিত পুরষমুণডি 

জোড়করে দণ্ডায়মান । ত্দূদ্ধে অপর দুইটি মৃত্তি। 

6৮ । একটি চতুকষ দৃশ্তেক্ন দক্ষিণপাণ্ব ৷ তিনটি মৃত্তি-_-একটির উপর একটি বিস্তগ। নিয়ে 

প্রভামগুল ও উ্ণাবিশি্ট বোধিসবমুষ্ি। ছুই হাতে করিয়া একটি বাটা মত পাঞ ধরিয়া 

আছেন। তদুদ্ষে ও পশ্চাতে পর পর হহটি অগ্রলিবদ্ধ পুরুষমুষ্ঠি। 
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9৫ । খিগানের আকারে বিন্যস্ত পর পর তিনটি দৃষ্ত। 

(ক) নিম্নভাগ পুম্বিনীবনে মায়াদেবীর কুক্ষি হইতে বুদ্ধদেবের জন্ম। 
(থ) মধ্যভাগ অত্যন্ত অস্পষ্ট। সম্ভবতঃ উচ্চাসনে স্থাপিত ধর্মচক্র | ছুই পার্শে ঢুইটি 

দায়মান মৃত্ঠি | 

(গ) উপরের দৃশ্ত অত্যন্ত অপ্পষ্ট--অনেকগুলি দণ্ডায়মান মুন্তি। মধাভাগে নুদ্ধদেবের খুঁত 

অগ্চমিত হয়। 

রি | মধ্যভাগের মূল দৃশ্ঠটির সামান্ত অংশ বর্তমান। সস্তবত্তঃ একটি নারীমুর্ডি-এক হগ্ত 
কটিদেশে ্তস্ত, অপর হস্তদারা দক্ষিণদিকের প্রাচীর হইতে আলম্বি৬ একটি অস্ুরীয়ারুতি দ্রব্য 

ধরিয়৷ আছে। মুল ৃ প্ঠের দক্ষিণপান্নে প্রাচীরের বাহিরে একটি ্ীমুত্তি ত্রিভঙ্গ হইয়া! দণ্ডায়মান। 
তাহার পদনিয়ে ঘটের স্তান্স একটি পাদপাঠ। এই মুগ্ির দক্ষিণপার্খে অপর এক প্রাচীরের 
বাহিবে একটি সুবেশ-পরিহিত পুরুযমুদ্ি। 
2৮5 | বামপার্খে পঞ্মোপরি আমীন বদমুদি তগ্াংশ। তাহার দক্ষিণপাঙ্গে উচ্চাসনে 

উপবিষ্ট মাল্যাদি-শোভিত পুরুনমগি। ভাহার পশ্চাতে পদ্মাসনে আসান মাল্যাদি শোভিত অপর 

তিন মুগ্তি) এই তিন মুদ্িরই হস্তদর় অঙ্কোপরি গ্রপ্ত ; সমপ্ত মুিগুবিরই শির খণ্ডিত | অর্ধ 

পশ্চাৎ যে মুন্ডিটি আছে, তাহার মস্তকের পশ্চাতে প্রভামণুলচিহ্ের কিরদংশ দেখিতে পাওয়া 

যায়) তাহা হইতে অনুমান ২য়, এই তিনটিই দেবমূ্ধি। 
৯৮২২ । মালাভূষণাদি-শোভিত উপনিষ্ট বোধিসব্বমুত্তি ; বানহস্তে কমগুণু। 

2/৮6। দণ্ডায়মান বুদ্ধমৃণ্ডি ; দক্ষিণহস্ত উত্তোলিত) উপদেশ দিতেছ্ন। 

5 বেত্রাসনে উপনিষ্ট বোধিসবমুণ্তি) সম্মুখে পঞ্মাসনের উপর পাদপাঠে বামপদ 

গ্স্ত ; দক্ষিণপদ অঙ্কে হস্ত । 

2০৫1 বুদ্ধমূত্তির মস্তক) পশ্চাতে পুষ্পিত বৃক্ষণাখা। 

//5৬। বুদ্ধদেব একপাশে উপবিষ্ট ; পাশে একটি মুঠি ভূমি হইয়া মগ্তকের দাব। বুদ্ধদেণের 

আসন ম্পশ করিতেছে । অন্য গুইটি মুত্তির ভগ্রাংশমাত্র অবশিষ্ট । একটি হস্তে কমগ্গু। 

তৃমিষ্ট ব্যক্তির কেশ চুড়াবদ্ধ ও পশ্চাতে পৃষ্টদেশ পথ্যন্ত আলম্বিত। 

গু ট/৭ | দুইটি দৃশ্ঠ উপরে উপরে বিগ্স্ত | 

(ক) নিম়পৃণ্ত---সম্পূর্ণ বিষয়টির দক্ষিণপাণ্ধ মাএ অবশিষ্ট । চারিটি মুক্তি; একটির হন্ডে 

দও, প্রহরী বা শরীররক্ষক হইতে পারে; একটি মুখ্ডিতকেশ ভিক্ষু; অপর একটি মুস্তিও 

ভিক্ষুবেশ-পরিহিত; চতুর্থ মু্তি অলঙ্কারাদি-ভূষিত, স্্ীমুন্তি হইতে পারে ; ঘুক্তকরে বস্ত্র ধারণ 

করিয়া অবস্থিত । যা 

(খে) উপরের দৃশ-ীতিন 
9%৫৮। বন্তরপাণি রবি 3.8. 

| বজপাণি বক্ষমুত্তি) দক্ষিণহন্ডে মশাল; নামহস্তে বজ। 
ছুইটি দৃত্ত। উভয় দৃষ্তেই হুইটি করিয়া যক্গণ বা! %0/১৬০১ মুস্তি। 

মুণ্ডিঃ একটি দওধারী শ্শ্রবিশিষ্ট বক্ষমুস্তি। 
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56 তিনটি (সম্ভবতঃ) জ্ীমর্ত্ি; একটির হস্তে একটি বাটীর মত পাত্র। দৃশাটির 

দক্ষিণ দিকের অংশ খণ্ডিত। উপরে স্ত পের বৃতি বা রেল। 
/ং | ঢুইটি বৃক্ষের দ্বারা অরণা শ্চিত হইয়াছে । আসনে উপবিষ্ট উত্তরীয়াবৃত-দেহ 

তিনটি মূর্তি। সম্ভবতঃ মৃগদাবে পঞ্চশিত্ের নিকট বুদ্ধদেব কণ্ঠুক প্রথম ধর্মপ্রচারের দৃহ। 

দক্ষিণ দিকের অংশ থগ্ডিত। 

%৩৩। উপর উপর ইটি দণ্ঠ বিন্যস্ত । ছুইটিই খণ্ডিত। 

(ক) উপরের দৃশ্য--মধো উক্ণীষ, কর্ণভূষণ উন্ভরীয়াদি-শোভিত একটি পুরুষশৃত্তি; 
তই পার্খে ছুইটি স্ত্রীম্ডি; দক্ষিণ দিকের মমুস্তিটি ঘুক্তকরে অবস্থিত । এই মুত্তিত্রয়ের উদ্ধে ও 

পশ্চাতে অপর তিন মুষ্তি, বামদিকে দ্ুইটি নগ্নকায় পুরুষ উদ্ধে অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিতেছে; 
পট তে 

দক্ষিণ দিকের মণ্িটির মণ্ঠক গরিত, বামবা ও বক্ষে।দেশ উদ্ভরায়াবৃত, বাম হস্তে কমগুলু। 

খে) নিয়ের দৃণ্ত _একটি পুর্ষমুির মস্তক মাত্র অবশিষ্ট, গোপাকার শিরস্বাণ-শো ভিত 

দক্ষিণ দিকে একটি বক্ষ; তাহার শাখামধা হইতে সন্তণতঃ) এক ধনদেবতার দেহের উপরার্ধ 

দেখ! যাইতেছে ; বতা ঘুক্তকরে মনা? পুরবমূত্ির দিকে ফিখিয়। আছেন । 

$5০ | বেশভৃধাদি-শোভিত বৌধিসববমর্তি; উচ্চাপনে উপবিষ্ট; প্রন্দুটিত পল্মোপরি 

স্থাপিত পাদপীঠে পদছয় শিশ্কস্ত ; মস্্রকের পণ্চানে প্রন্ভামগুল-চিহ্ন ও তপরি ছজ । নিচে 

অপব একটি দৃণ্ ছিল; 'একটি খুটারেব গোপ।কাৰ ছাউনি ভগাঃশ মার অবশি । 

₹৮$৫। দণ্ডায়মান বুদ্ধমু্ডির পিতাংশ | মপ্তক ও পদদয় নাই । 

৩৩। চারিটি মুষ্ঠি) তন্মধ্যে তিনটি ভগ্গ ও অস্পষ্ট; তিনটি মগ্ডি সম্মুখে দণ্ডায়মান, 

বামপার্খের মৃর্থিট সম্পূর্ণ আছে, উষ্ীষ উত্তরীয়াদি-শোতিত; দক্ষিণ হস্তে স্থদীর্ঘ বললম, বাম 
চন্ত কটিদেশে সহ্ান্ত;ঃ এই শেষোক্ত মুদ্ধিটির পশ্চাতে ও উপরের দিকে চতুর্থ মুগ্চিটি দণ্ডায়মান । 

2৮৩৭ । বৃক্ষতলে আসীন ধৃদ্মুদডি, ধ্যানাসনে উপনি্ট, ছঈ পারে ৫টি করিয়! মু্ডিতমন্তক 
ভিক্ষু শিষ/; ই পাঞ্গে চটি ই্ডো-করিস্বীয় বরণের স্ত্ত ও উপরে কার্ণিশি। 

1০৫০ | দণ্ডায়মান বোধিসত্বমুদ্টি; পদনয়ে কাষ্ঠপাভক1। 

(৫১ ত্রিপত্র খিলানের (00031 8011) আকারে বিশ্ন্ত। মধ্যস্থ খিলানের নিমভাগে 

প্যান-মুদ্রায় উপবিষ্ট বৃদ্ধমূর্তি, মস্তকের পশ্চাতে প্রভাম গুল) উপরে হইটি বৃক্ষশাখা! দেখা যায়; 

ছুই পার্খে ছুইটি পুরুষমূষ্টি দুক্তকরে দপ্ডায়মান। পাশের দুইটি খিলানে 'একটি করিয়া 

উপাসকমুগ্ি। 

শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত__ 

76০1 মিনা-করা ইষ্টক। 
শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত_ 

৫, ৷ মৃগ্ময় বৌদ্ধ শীলমোহর, থুষ্টীয় ৯ম শতাবী। এ 
শ্রীযুক্ত বিজর়চন্্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক গ্রাদত্ব__ : 

$৫২। গড়গঞ্জলীর ই্টুক। 
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শ্রীযুক্ত মহেক্জনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদ্-_ 
9৩ । মহাবীর স্বামী ( জৈন প্রন্তরমূত্তি )। 

শ্রীযুক্ত শশিতৃষণ সার্বভৌম মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত 
2 88। খোদিত প্রস্তর-ফলক, শকাব্দ ১৫৮০। 

. গত বর্ষের ন্ায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের চিরহিট্তষী বান্ধব শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর 
মহাশয় ৯টি প্রাটীন শ্বর্ণমূদ্া, ৫টি প্রাচীন রৌপামুদা এবং ১৪টি প্রাচীন তামমুদ্রা ; শ্রীযুক্ত 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২টি প্রাচীন 'রৌপামুদ্! ও একটি তাম্রমুদ্র! ; শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন 

একটি সু প্রাচীন স্বর্ণমুদ্র 'এবং শ্রীযুক্ক সতীশচন্্র মিত্র মহাশয় ১টি রৌপ্যমুদ্রা! প্রদান করিয়াছেন। 

এজন্য পরিষৎ তাহাদিগের নিকট বিশেষভাবে রুতগ্ঞত। প্রকাশ করিতেছেন। উক্ত মুদ্রা- 
সমহের মধ্যে পারদরাক্গ অর্সকেসের রৌপ্যমুদ্রা, শাকমুদ্রার অনুকরণ যবনরাঁজ এবুক্রতিদ্দের 

(00010701199) মুদ্রা, যব্নরাজ প্রথম ও দ্বিতীয় অয়, যবনরাজ অক্তিআল্কিদাস্ ও মেনন্দরের 

মু, এতদিন নরবারের নাগরাজ গণপতি ও দেবনাগের মুদ। উল্লেখযোগ্য । এতট্ডিন্ন দ্বিতীয় 
কমার গুপ্তের স্বর্ণমুদ্! ও দম্ু্মমন্দনদেবের রৌপ্যমুদ্র! বিশেষ ভাবে স্টল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

শ্রীমুক্ত সতীশচগ্ত্র মিত্র মহাশয় ৭5 আয়াস ব্বীকা রপুর্ববক চস্রদ্বীপপতি দনুজমদ্দিনদেবের মুদ্রা উদ্ধার 

করিয়! বঙ্গের হিন্দুরাজত্বেরু ইতিহাসের 'একটি তর্কসন্কুল অধ্যায়ের স্ীমাংসার সহায় হইয়াছেন। 

নিয়ে সংখ্যান্তক্রমে মুদাগহীত রাজার নাম '9 যিনি যে যে মুব্দ। প্রধান করিয়াছেন, তাহাদের 

নাম উদ্ধত হইল )-_ 

শ্রীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর মভাশয় কর্তৃক গ্রদত্ত-- 

+১। মুপা (বর্ণ) শ্রীগ্রতাপরুষ্ দেব রায় ( বিজয়নগর ) 
4২». *. ত্রিস্বামী পাগোড! (দাক্ষিণাত্য ) 
৬৩] + (রৌপ্য ) 9 াগএনতল এবুক্রতিদ ( ৭০011)17)1 

117)108,6101) ) 

৭৪1 » » আপলদস্ত 41011511715 

৫1». » পুলমাফ়ি 

৬/৩। ১ »  মিলিন্দ (]191)81110) 

রী » অয় (4৫০ 1) 

৮ ৮। ৮» (তা) অযোধ্যার সুপ্রাচীন মুদ্র। 

».৮+. এবুক্রতিদ 

রা » তক্ষশিল! নগর (016) ০1 78:118) 

১১১। » » অয় ১ম | 
কী » মণি (2187)93) 

এ ১৩। «৮ » অস্তিআল্কিদাস (41711811010) 

৬৮১৪। ৯»  * ইউথিদিমস 

৬৭ | 

৭৬ ৯ | 

৮১০ | 

৬১২। 
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শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহীশয় কর্তক প্রদত্ত 

৬১৫ | মুদ্রা 'তাম) মিলি (161)51)616)) 

৬9৩ । ৬ এ. তক্ষশিল। ২ খণ্ড 

৮ ১৭। ৮ »  নরবারের নাগমুদ্রী 

৬৮৮৮ । ৬ এ. অয় ১য় (82৮5 11) 

৮১৯। » »  মযুরাক্কিত 

৮১০। ৮ ». গণপতি নাগ 

৮৮৬১১ । 9 নু তদনলাগ 

শ্রীঘুক্ত মণিমে হন সেন মহাশয় কাক পাদ 

৮০২ শ্ুদা( সম্বণ) কমাবগিপু ১য় 

শ্রীযুক্ত সলীশচন্দ মিদ ম্াশয় কঠক রদ ৪ 

৮০০। মদ ( বীপা ) দলমত ৪৭ 

ক্ীযুকর বাখালদ!স বণে।পাধচায মহাশয় কক পাদ 

৮১৪ আপা (।বীপ্য) পাবদদেশীয় পারদ বগাবংশে ৭ 

মর্পসকেসের সুজা । 

৮১৫।| ত্বী দী তিব্বশদেশীয় বুর্তমান কালেব মু । 

৮১০1 ই শাম) গিসািবিগ্গপতি মার 

্রানগেন্দনাথ ৭ 

1৮০ তাখান। 



মাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রকার বিনিময়ে প্রাপ্ত 
সাময়িক পত্রী 

(১7 7111) 1৮100111512 1১811810, (৪) 

(২) 1116 111057011 (৫) 

(১) নায়ক 

দৈনিক ১ 
[016 1)600106 

1110 [116117) 11120) 

সাঁপ্চাভিক £-. 
(১) 113 (81100517৮ ১১1০015514), (১৫ শীহার 

(১) 11) 11111601677 170175)1, (১৬) /নায়াখালি-সম্মিলনী 

(5) 1100 110111001715100])115, (২৭) পল্লীবাতা 

(8) 11) 81061110) 11৮0119), (১৮) পক্লীবাসী 

৫) 11062 81060117800 1112৮130 1 001801781, (২৯) পুরুলিয়া-দর্পণ 

(৬) 1100 11061175১৬১. ০০) প্রশ্ন 

(৭) - 111 1111৮110011). (১১) বঙ্গবাসা 

(৮) 1107618561৭ 287061 110 541. 1৩৯) পঙ্গর'র 

৯) 1106 10156075001), (৩৩) বধিশাল-হিতৈষী 

(১) (11011১20000 $111)151407 (৩৪) নছ্ধমান-সঙ্জীননী 

(১১) 1117 ১৬৭১1111061 10110 ১ (১৫) বন্গুমতা 

| )1৭1)61):81,10)). (৩৬) বাঙুাবভ 

1১১) আনন্দ-বাজার পর্ধিক। (৭) বিশ্ববাত্তা 

85558 (৩৮) বীরভুমবার্তী 
(১৪) কল্যাণী (৩৯) নীরভুমবাসী 

(১৫) কাশীপুর-নিবাসী (৪০) মালদহ-সমাচার 

(৯৯) খুলনাবাসী (৪১) মুরশিদাবাদ-হিতৈবী 
(১৭) গৌড়দূত (৪২) মেদিনীপুর-হিতৈষী 
(১৮) ২৪ পরগণা-বার্তাবহ (৪৩) মোসলেম-হিতৈষী 
(১৯) চারুমিহির (88) মোহাম্মদী 
(২৯) চুঁচুড়া-বার্ধাবহ (8৫) যশোহর 

(২১) জাগরণ' (৪%) রদুপুর দিক্প্রকাশ 
২২) ঢাকাপ্রকাশ (৪৭) রক্টীকর 

(২৩) ত্রিপুরা-হিতৈষী (৪৮ শিক্ষা-সমাচার 
(২৪) দর্শক ৫৪৯) সঙ্জীবনী 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা ১৭১ 

স্ঠু্টাহিক : 
(৫৭) সন্ধম্ম-প্রচারক ( হিন্দী ) (৫৩) সমর 

(৫১) ম্বরম! (৫৪) মরা 

(৫২) হিতবাদী (৫৫) হিন্দু-রপ্সিকা 

পাক্ষিক £-- 
(১) 111)1. 0001168778), (৩. বন্মতর 

(২) প্রাশ্তবাসী (8) সম্মিলনী 

মাসিক পত্রিকা :-.. 
(১) 0160105817101561510৮ 01702821100, (২৭001006110, 

(২) 11921111৮10 11101)1)11)0৯, (১৮) 11710 11111017150510 

(৩) 1010118179, (১৯) 901117)%1 7010 1710006511115 01 

(8) 1011) 15৮16, (100 :১৭18010-90010%9 91 1)61781, 

(৫) অর্থা (৩০) গ্চন৷ 

(৬) অবসর (৩১) অলৌকিক হস্ত 

(7) 'আমুব্বেধ-ভাতেমিণা (9১) আবযা-কারগ্-পাঠিত। 

(৮) আমা-গোৌরন (5১) আযা-প্রতা ( সংক্ক») 

(৯) 'আধ্যাবপ্ত (১৪) আলোচনা 

(১০) ইন্দু( হিন্দী) (১৫) উচ্চ 
(১১) উৎসব (১০) উদয় 

(১২) উদ্বোধন (5৭) উপাসনা 

(১৩) কণিক! (১৮, কনম্মকার-বণা 

(১৪) কাজের "লাক (5৯) কাদথ্বরী , সংক্ত ) 

(১৫) কায়স্থ-পত্রিক! 0০) ঝুশদ 

(১৬) ক্লুষক (৮১) কুধি-সম্পদ্ 

(১৭) কোহিনুর (৩১) গল্স-লহরা 

(১৮) গুহস্থ : 8৩) চিকিতসা-ত দ্র-বিজ্ঞান 

(১৯) চিকিৎসা-প্রকাশ (৪৪) চিকিংসা-সম্মিলনী 

(২*) ছাত্র-নুহাদ্ (9৫) জগজ্জো তি? 

(২১) জন্মভূমি (১৩, ভাবী 

(২১) টাকারিভিউ ও সান্তনা (87) ওববোধিনা পারিক। 

(২৩) তত্ব-মঞ্জরী -০ ২৪৮) আখ পী-সমা 

(২৪) তারা লি. (৪৯) তিলি-বাঞ? 
(২৫) তোবিণী | (৫০) দেবা 
(২৬) ধর্ম-প্রচারক (৫১) এব 



১৭৩ সাহিত্য-পরিষহ-পঞ্জি কা 

মাসিক পর্িকা। 2 

(৫২) 

(৫2) 
(৫৪8) 

(৫৫) 
(৫১) 

১৫৭) 
(৫৮) 
€৫7) 

(৯) 

(১) 

(৩২) 

(৬৩) 

(৮৪) 

(১৪৭) 

(৯৬) 
(৮৭) 
(৬৮) 
(৬৯) 

(৭5) 

(৭১) 

(৭২) 

(৭০) 
(98) 

(৭৫) 

(৭১) 
(৭৭) 

(৭৮) 

(৭8) 
(৮০) 
(৮১) 
(৬২) 
(৮৩) 

নন্দিনী 

নাগবীগ্রচারিণা পান্রিক। (হিন্রা) 

নিল্মাণ্য 

পস্থ। 

এ্রজাপাঠ 

প্রতিতা 

পশ্প। 

সাঁহ। (আসমা ) 

বিচ্ঠোদয় ( স২%৩ ) 

ব্যপসা ও খাণিগা 

বঙ্গণাদা 

বাঙ্গাণ লনা 5 

শরবত মঠিণা! 

তভিষক্ক-দপণ 

মঠিগ্া। 

মাহিধ্য পাঞ্ছণ 

মুখক 

যোগিসম্মিলনা পিক! 

লগ্মী ( হিন্পী) 

শাখতী 

শিশু 

সংসার- হা? 

সম্মিলনী 

ংস্কতবহাকব ( সংক্গত 

সাধক 

সাহিতা-সংবাদ 

স্থ্ধী 
স্থরভা 
সেবক 
সৌরভ 
হিন্দু পত্রিকা 

তৈমাসিক 
৯) প্রভাত 

(৮৪) 

(৮৫) 

(৮৬) 
(৮৭) 

(৮৮) 

(৮৯) 

(৯০) 

(০১) 

(৮২) 

(৩: 

(58: 

(৮৫) 

তউ *2 ব্য 

(০9) 

(৮) 

(৯৯) 
(১০০) 

(৯০১) 
(১০৯) 
(১৮০৩) 

(১০৯) 
(১০৫) 

(১৬) 
(১০৭) 
(১৯৮) 

(১০৯) 

(১১০) 

(১৯১) 

(১১১) 

(১১৩) 

(১১৪) 

নব্য-ভারত . 

নাটা-মন্দির 

হর্টাভাক। 

পল্লাচিন্র 

প্রতিবাসী 

প্রবাসী 

বঙ্গদশন 

বামাবোধিনা পথিক 

পিভয়। 

পারক্ুমি 

প্যবসামী 

খঙগাবিদ্কা 

শারক্ঠবম 

ভারা 

মহাক্ন-বগ' 

মানসী 

মাভিষ্য সমাজ 

যোগিসগ। 

শ্িকণা 

শিল্প ও সাহিা 

সচ্চাষি-হধদ 
সমাজ 

সরল হোমিওপ্যাথি 

সরন্বতী (হিন্দী) 

সাহিত্য 

সাহিতা-সংহিতা 

সুপ্রভাত 

সৃহাদ্ 
সোপান 

স্বাস্থা-সমা৮ার 

হিন্দু-সথা 

(২) রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষং-পত্রিকা 



পরিষৎ-গ্রস্থাগার 
অনন্ত আননের সন্ভিটি ানাইতেছি থে, এ বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষত খ্স্থাগার 

মহানহিমাম্থিত সদাশয় ভারত ও গঙ্গীয় গবমেণ্টের ক্রপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন । গবমে ণ্টের 

বিভিন্ন বিভাগের বিবরণী ,1360:0115., কঙ্িকাতা। ও ইঞ্ডিয। হগডেট নিয়ামিতরাপে পরিষত 

পাইতেছেন। এ সকলের তালিকা! নিয়ে প্রদত্ত হইল $--- 

(70৮8১11011761)0 01 111018 :-- 

1, 1২০০910১191 (56600521071 ১০7৮6 01 1001112. 

2. (15111067115 1)।). 1),), 

1২০1১911591) 0110 2১701)849191516281 901৮6১071111014, ৬৮* 

* 1... 11901651 7১011)1111501711)) 1২01510105, 

5,.:/৯121151111100181 101571105, 

0). 1২61)6)11৯ (&]) 16৮606 00751001110 1-0101-1$15610065, 001501007১1 

১৭7]])৯, 01)১16)1))৯ 6506. 

/, 1২61১011৯01) ১০1৮১ 2100 ১০111617001 55911550065, 

এ. 11007 3825610. 

0)... 1110171) 11706 19911721 

10. 1110111015৯ (0১10. 

১১।11)016, (50৬1. [১1555 717011255 শে 

|. 1)১50111)666 62021050606 ১৭11১101106 00080011500111)05, 

১৪1১০. (70৮1. 17117701115) 1800117)2: 

1. 1২০1১০91501 10106 £৯101)7901021021 ১৪/৬৮৫১৮-1)0610)5. 

(/09৮:11)17161)0 09117610881 : 

|, /411)11015027001) 1২61)0)105 107 070 1215১1001755 00110101651, 

1২০21১09155 01) 0176 £101)2591955021 ১০7৮9 01150171221. [খু 

39005016501 1২659110011 211 15012170105, 

|. ১1501021 1২60011)5 (101501100130971705) ১101111611)211016১ 065) 

5, 10195 4০০০৪) 0০946. 

0. 1২০1১091501 076 153015৩ 1951)4701821)1 

7, (21006, (94906, 
ছাঃ ১, 17)1)021 [91১01 91 01760595100 905৫1৯91 0175 19165 81135101641. 

এ বংসর পরিষত-খ্রস্থাগারে সব্বগুদ্ধ ১২৫৯ খানি মুদ্রিত পুপ্তক সংগৃহীত হইয়াছে । তন্সবো 

১০১ খানি ক্রীত ও ১১২৮ পানি উপহারপ্রাপ্ত। ক্রীত পুস্তকগুলির মধ্যে ৩» পানি ষ্পাপা 

হন্থ। উপহারদাতাদিগের মধো পরিষদের হিতৈদী সদন) ডেপুটা ম্যাজিষ্তরেট প্রাগুক্ত 2ঞুমা? 

হালদার মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনিই ৭১৯ থানি পুস্তক উপহার 

দিয়াছেন। 



১৪ সাহ্ত্যি-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

পরিষংগ্্তাগ।রে সংগৃহীত পুস্তক গুলির বিষয়ানুসারিণী কচী 'অনেকণূর অএসর হইয়াছে 

আশা করা যায়, আগামী বর্ষে সম্পর্ণ হইয়া খুদ্রিত হইবে। 
গুথিশাণা হীধুক্ত রাথালদাস বন্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের ত্গাবধানে ছিল। তাহার 

বিধরণ দ্বতগ্থ প্রকাশিত হঠল। 

শীঅসিতবুমার মুখোপাধ্যায় 

গগ্চাধান্স | 

পাখখণ। 

আলো বর্ষের প্রারন্তে মুদ্রিত পুথি ৩৪ খাণি বাদে প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির সংখ্যা 

১৩৬১ খানি ছিল। তংপরে ১৩৭ খানি পুথি উহারন্বরূপ পাওয়া গ্যাছে এণং ৬ খানি 

কীত হইয়াছে। উপহারপ্রাপ্ পুথির মপো ভাগলপুর-শাখার মশ্লাদক শরীদুক্ত মণীক্রনাগ 

গঙ্গোপাধায় মহাশয় ৫১ খানি এবং বরিশালনিপাসা শ্রীঘুক্ত কিণচগ চট্রোপাধ্যায় মহাশয় 

৫২ খানি পুথি সংগ্রহ করিয়! দিয়াছেন । ডাক্কার শ্রীদুক্ত প্রফুলরচন্থ্র রায় মহাশয়ের প্রদত্ত 
১৬ খানি রসশীস্্রীয় গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । এতষ্ছিনন অন্যান্ত বন্ধুগণও পুথি 

উপহার দিয়াছেন। পূর্বসঞ্চিত পুথির রাশি হইতে বিচ্ছিন্ন পত্র মিলাইয়৷ গ্রার শতাধিক 

পুথির উদ্ধার কর! হইয়াছে । বর্ষশেষে সংগৃহীত পুথির সংখ্যা ১৯৯৬ হইয়াছে । তন্মধ্যে 

বাঙ্গালা পুথি ১১৭১, সংস্কৃত ৭০১, অসমীয়া ১, উড়িয়৷ ৩ এবং পার্শি ১১। 

নয় শত পুথি তালিকাতুক্ত হইয়াছে এবং ১৬৮ খানি তাঁলকাতুক্ত হইবার উপযুক্ত 

হইয়াছে। পাঁচ শত সাতাইশথানিতে পৃথির নাম, রচয্রিতার নাম, গ্রতিলিপির তারিখ, 

পএসংখাদিযুক্ত নীজক দেওয়া ইইয়াছে। এতপ্বাতীত কয়েকখানি বিচ্ছিন পুথি মিলাইযা 

এক একখানি নূতন পুথির আকার দিতে হইয়াছে। 

শ্ীবসন্তরঞ্জন বায়। 
শ্রীরাথালদাস বন্দোপাধ্যায় 



ছাত্র-সভ্য 
পূর্ববৎসরের হ্যায় মানি বযে? ভার-সভাগণের দ্বাৰা অনেক কার্ধা হইয়াছে | ছাজ- 

মভ্যগণের নিকট হইতে আলোটা নর্মে মে সমন্ত প্রবন্গ পাওয়া গিয়াছে, চাহার 'একটি তালিকা 

নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

শ্্রীযত্ত মোহিনীমোহন রায় 

শ্রীঘূক্ রসিক্লাল সেন _ 

শ্রীযুক্ত সম্মোষকমার মণোপাধ্যায়__ 

লীখক যোগেন্চ্দ (শীঁমিক 

বি 

শীযুক শিবেশচন্দ পাকডাশী 

স্বীমুক্ত কুমুদ্বন্ধ বায় গপ-- 

শ্রীধুকক প্রদুল্নকুমার সরকার-- 

শ্রীযুক্ত শশিডবণ পাল-_ 
& 

শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ বন্দোপাধ্যায়__ 

শ্রীযুক্ত কালীদয়াল ভট্টাচারধ্য-_- 

১। 

১৭] 

১৮ 

১) 

বাকুড়া গেলার পর্বাংশে প্রচলিত গ্রামা শক 

বিষ্ণপুরের প্রাচান দশনীয় বিষয় 

খুলনার ধাধা, পিল্লিকে গণবা হয়ালি সংগঠ 

জামাই আনার ক 

একটি চৌতিশা 

চাটা কথ 

হাফ মআখডাই : 

পতঙ্গের অন্নকরণ-ক্ষমত। 

পরিভাষা সম্বন্ধে চ£ একটি কথা 

গঙ্গার পাগালা 
গোবঙ্গনাথের গাগা 

পূর্বববঙ্গে প্রচলিত প্রবচন 9 গামা কবিত। 

পল্লী-প্রবাস 

গ্রাম্য শব্দ-সঃগহ 

মাছ থরে লওয়া গাগা 

[মা শব্দমংগহ 

গদ বার 

সারিগ।ন না বাঢপেলার গান 

বারমাসী গান 

১০। মুরশিদাবাদ জেলার অধীন নেলডঢাঙ্গার শবস*গ্র্ 

১ | 

+২। 

১৩। 

১৪। 

্৫। 

২৬ | 

চো পূজ। 

স্থলবসস্তপুরের ইতিহাস 

সিরাজগঞ্জ গ্রামের মস্জিদ 
কান্দাপাড়! মন্জিদ 

হরিপুরের ৮মঙ্গলচী 
গ্রাবনা জেলার জীড়া-কৌড়ক 

এই তালিকা আলোচনা! করিলে দেখা যাবে বে, ছারা-সভ্যাগণ বঙ্গীয় অভিধান, পুরাতন 
-» ভাষাতন্ব, সমাজতম্ব, ধর্মতিত 'গুড়ৃতি নান! বিষয়ের উপাদান সংগ্রন্থ করিয়াছেন। ঠাহাদিগেব 
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সংগৃভীত উপাঁদানসমূ্ দ্বার! ভবিষ্যতে পরিষদের কার্যের বিশেষ সহায়তা হইবে, সন্দেহ নাই 

এতদ্বাতীত কতিপয় ছাত্র-সন্য প্রাচীন পুথি, পুস্তক ও মৃষ্তি প্রত্ততি সংগ্রহ করিয়৷ পরিষদে * 

প্রেরণ করিয়াছেন । এই জন্য পরিষৎ তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। এতদিন পরিষদের কোন 

কোন ছাত্র-সভ্ায পরিষদের সদস্ত-সংখা। বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা £ পরিষদের ধন্যবাদভাজন 

হষ্টগাছেন। অন্যতম উৎসাহী ছাত্র সভ্য শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় পু মহাশয় প্রবন্ধ-রচন! ব্যতীত 

পরিষদের প্রাচীন পুথিশালার রীতিমত কার্ধ্য করিয়া পরিষদ্দের বিশেম উপকার করিয়াছেন। 

ভার সপদটান্ত ছাত্রসভ্য মারের অনুকরণীয় । 

গভ বৃংসরের শ্ঠায় এ বংসরেও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রাচযবিষ্কামহাৰ 

মহ] শয় ছাত্র-সভ্যগণ-প্রেরিত গ্রণন্ধ গুলি পরীক্ষা! করিয়। আমাকে রুতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়া- 

ছেন। পরিষত ছান্র-সভ্যগণের পুরস্কারার্থ বে একশত টাকা আলোচ্য বর্ষে দিয়াছেন, তাঠা 

উক্ক পবাক্ষ(র ফল অন্রসারে হ্ীসক্ক নগেন্নাগ বশত মভাশয়েব নিদেশমত নিয়লিখিতভাবে 

বন্টন করিয়। দে গয়। হইয়াছে $-- 

শ্রীধুণ্জ ধুমুর্ধবখা রায় গু৭ ১০ 

এ যোগেন্চঞ্র ভৌমিক ১৫২ 

, কালীদয়াল উদ্টাচার্য্য ১৪২ 

» রসিকলাল “সন ১২২ 

» শশিভূষণ পাল ১৯২ 

শিবেশচন্দ্র পাকৃড়াশা ৮২ 

, দিগপদ্ বন্দ্যোপাধা র্ 

« প্রফুলকুমার সরকার ৫... 

«এ মোহিনীমোহন বায় ৫. 

সন্টোষকুমার মুখোপারায় ৫২ 

এ বৎসর ১৭ জন নৃতন ছাত্র-সভা নির্বাচিত হহয়াছেন। প্রতি বৎসর ছাতর-সভ্যের বৃদ্ধি 

আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। কিস্ক সংখ্যাবৃদ্ধি সকল সময় বলবুদ্ধির হেতু নহে। আমি ছুঃখের 

সহিত বলিতে বাধা হইতেছি যে, কতিপয় ছাব্র-সত্য পরিষদের আশানুরূপ কার্ধা করেন নাই। 

কাহাকে কাহাকেও নির্বাচনাবধি কোন কার্যা করিতে দেখা যায় নাই। এই সকল ছাত্র-সভা 

পরিষদের অধিকার ভোগ করিতেছেন অথচ পরিষদের নিদ্দিষ্ট কোনরূপ কার্যা করিতেছেন 

না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। মামার মতে, এই সকল্প সভোর নাম পরিষদের ছাত্রসভ্য- 

তালিকা হইতে তুলিয় দেওয়া! কর্তব্য । পরিষদ্দের ছাত্রসভ্যগণের মনে থাকা উচিত, তীহার৷ 

যে সকল কার্ধা করেন, তাহাতে পরিষদে উপকার যত হয় বা না হয়, কিন্তু তাহাদের 

নিজেদ্বেরই উপকার বেশী হুইয়। থাকে । ভবিষ্যতে তাহার! পরিষং-প্রদত্ত শিক্ষা-বলে সাহিতা- 
ক্ষেত্রে নিপুণতার সহিত কার্ধ্য করিতে পারিবেন এবং আপাততঃ নান! বিষয়ের আলোচনায় 
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ও গবেষণায় বহুবিধ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়! দেশের ইতিহাস ও সাহিতোর সঙ্গে পরিচিত হইতে 

পারিবেন; সুতরাং বাহার কেবল সাহিত্া-পরিষদের ছাত্রসভা নাম লইয়াই সন্ত আছেন, 

কাজ করিতেছেন না, তাহারা আন্মপ্রতারণা করিতেছেন মাত্র । অতএব আমার মতে যে 

সকল ছাত্র-সভা পরিষদের কার্ধ্যে যথার্থ অনুরাগী, উৎসাহী ও যত্ববান্, কেবল তাহাদেরই নাম 

তালিকাভুক্ত থাকা উচিত। উচ্গানে মদ্দি তালিকা! ক্ষুদ হয়, তাহাতে কোন হানি হইবে না। 

আাশ। কর, আগামী নর্ষে এ বিধয়ে উপথু্চ বাবস্থা ভইবে। 

শমন্মথমোহন এন 

ছাত্রাধাক্গ | 
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১৩১১ বঙ্গাব্দের বাধিক আয়শ্ব্যয় বিবরণ 

4৮. 

আয়-_ 
ঠাদ।_- ১০ ৩১০০৭ 

পুপ্রবেশিক! ১৯৪, 

পৃন্তক ও পত্রিকা বিক্রয় '- ৮৪৯০৭ 

এককালীন দান+-- ১৭5545/৭॥ পাই 

মিউনিসিপালিটির দান. 9৯৬. 

বিজ্ঞাপনের গা. ১৯৭. 

বিনিধ আম-_ ১৪১1/১* পাই 

হাওলাত-- ১৭নি৯1০/ * 

আমানত 1২৮৮* 

গহণ ও "্সাদায়-- ১০২০।%০ 
১৭3১1৮০ 

৩১৯৭৫7/৫1* পাই 

কৈ 

গত বর্ষের উদ ত্ব- 
বর্তমান বর্ষের আয়---৩১৯৭৫//৫|ৎ 

পারবা হাঃ তারার * উন »স্প্ি 

১৫১-১, 

৪১১১ ২২31৮ জ্া ন্ট 

বর্তমান বর্ষের বায়. 

উদ্দ --- 

১১১১ ০1%5 

পরীক্ষার দেখ! গেল, হিসাব নিত ল। 

(স্বাক্ষর শ্রীচিন্তগুথ সান্যাল, ১*ই জা, ১৩১, 

শ্রীসারদাচরণ মিত্র, সভাপতি 
শ্রীরায় যতীন্ত্রনীথ চৌধুরী, স'পাদক 

্ীদর্গানারায়ণ মেন শান্তা 

সহকারী সম্পাদক। 

শ্লীহীরেন্্রনাথ দন্ত--ধন-রক্ষক 

২১২২৬ 

বায়-- 

বেতন_- ৩৭৪০॥৯ 1 
৪১৬৭৯ 

এলাউন্স--জ, ৪১৯২. 
এ 
১১৭৯ 

পড়া ভাড়া 731? 
ট্যাক্স-: ১৫৯৮৪ ৭৪৫১, 
মালোক ও পাপ! +১১].০ ০ 

8৫52 
দপ্গুর সরঞ্জামী-- »১৬।/৩ 

আসনাণ-- ৫৮৭/" 

চাক মাশুল ১৪৩০৮,/৯ 

কমিশন-- ১০০৩৬ 

পরিক ও পঞ্জিকা মণ ২৪৪৪/৪/৩ 

খুদরণ- ৯২৫৮১ ৩ 

হলি-- ১২| 
দপুরী-- ১৯১৭ 

গঙ্াবলী মুদ্রণ ৩০০৩৯ 
বিনিধ মুদণ_ ৪৩২/৯ 
পৃশ্থকালয় ৫৮ 1৩) 

পুন্তক খরিদ ২৫১৪০ 
দপুরী_- ০১ ৭15০ 
পপ্ররসরঞ্জামী- ১৪০৭ 
পিনিধ বাম -. ৯৮৩ 

€₹৮৩।৩ 

চত্রশাণা-- ১৩1৩ 

পারিতোষিক-- ২১৩/৯ 

বিবিধ বায়-- ২১৯৩৮/০/৪ 

বিশেষ বায়- ৪৬৮৮৬ 

[ওলা ঠ-- ২১ ৩৩৮/৬ 
"পাধ-  ৯০৭৬/৬ 

দাদন- ৫৭1০ 

১১৩৩1%৬ ১৯২১ 1৮৩ 

শ্রীরবামকমল সিংহ-_ছিসাব- রক্ষক 

* এই টাকার হধো বেঙ্গল গবর্মেট ৬৭৫) ছয় শত পচাত্বর টাকার পুস্তক খরিদ করিয়ান। 

1 এই টাকার হখো বেঙ্গল গবরেন্ট ১২০*২ বার শত টাকা দান করিয়াছেন । 
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১৩২০ বজ্াব্ধের আন্রমানিক আয়-বায়-বিবরণ 
'আায়--. 

১। চাদা-- 

সাধারণ-- 

১। প্রবেশিকা ৬ 

১। এককালীন দান-- 

কে) গভর্ণমেণ্ট--- ১১০৯, 

(খ। রাজ! শ্রীযুক্ত যোগেন্দ- 
নারায়ণ রায়. 

(গ) কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্ট 

“সিংহ 
(ঘ) পুরস্কারের ভাগ্য ১৭৫ 

(ড) পুক্তকালয়ের চণ্ঠ 

মিউনিসিপালিটার পাঁন- -৩০০ 
৯5৭৫, 

টি চা ৮. 

১১০77. 

৮০০. 

১৫০, 

১। বিভিন্ন তহবিলের স্দ 

প্রভৃতি জম1- 

€7 পুস্থক ও পাকা নিজ্রয় ৭৫5. 

5। বিজ্ঞাপনের 'আয়-_ ১৩০০, 

গত বষের দ্ধ সু. ১৬৮, 

শ্ীদুগীনারায়ণ সেন 

আীহেমচন্জ্র দাশ গুপ্ত 

শীব্যোমকেশ মুস্তফী 

জীসতীশচন্ত্র মিত্র 

শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায় 

পায় 

| প্ররহ্থার”- 

১৯1 গ্রগ্থ প্রকাশ 
৮1 পররিকা, পঞ্জিকা ও 

কামাবিবরণা মদ্রণ-_ 

»। পিপিধ মুদ্রণ. 
৫ | পুস্তকালয়- 

৬। মাসবাল 
11 ডাক মাশুল, 
৮1. চিঅশালা- 
ন। শাথাপরিনহ্সাহাষা ২. 

০০" পঙ্গাহ- সা হিতা-স্মিলনের 

দষ্ঠা নিদিষ্ট ব্যয় 
১১ টভাদিগের পোষাক 
১১। ঢাক 2 

১১1 আালোক ত পাথা 

১৯1 মেরামত - 

১৫1 বাঁড়া ভাড়া 
১৪। দণ্তর সরঞ্জামী- 
৭) পাপে: 

১৮ | কুমিখন-- 

১৯। শ্বতি-রক্ষার রাফ 

১৪ 'এগাউল্প 
১৮1. হেল 

ক. আনিস ১৭৮৪. 

এ) পুশ্তকাঁলর ৮২৮ 

(গ) শা প্রকাশ- ৪৮৯, 

| 

গো নন 

অ ০২০৪. 

পিপিধ পায়, 

এচারচন্্র বু 

আথগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীনানানাণ নন্দী 

শ্রীরায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরা 

আয়-বায় 

৬৫৩০ রর 

৫২৫. 

৩৩, 

১১৭৫, 

€ ০. 

» ৪8৮৭ 

৯১৫. 

১৫০৩, 

৮৭ 

পি 

৮০২. 

বি 

১৯৯১১. 

১৩৩, 

এ ২১০৬ 

১7৩১ ৩০৪ 

শাখা-সমিতিব সভ্য? 



১৮০ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক। 

গ্রন্থপ্রকাশ-তহাবিল 
আয়-- 

১৩১৬ চৈত্র শেষে উদ্দ, ৪- 

১৩১৭। রাজ শ্রীসূক্ত (যাগেন্দ্রনারায়ণ 

বায় বাহাতরের দান দঃ ১৩১৯৭-7৮০৩, 

 ১৩১৮। ১৯ রাজা! শ্রীযুক্ত যোগেন্দ- 
নারায়ণ রায় বাহারের দান 
১ ১৩১৮১ ১৬০০১, 

১১১৯।  চেমচন্ত্ স্মতি- তহবিল হইতে 

“করবি হেমচন্দ্র” মুদ্রণ জগ্ঠ পাওয়া 

গায়-- ১৪ ন1৩ 

'কঙ্িপূরাণ' দুদ্রণ জগ্ঠ মহারাজ আমু 
গিরিজান।থ রায় বাহারের নিকট 

হইতে পাওয়। যায় 

মাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ পঙ্থ ১৫০২ 

“রতকথা' মদ্রণ জগ্ শ্রীযুক্ক পূর্ণানন 

ধোষ রায় মহাশয়ের নিরুট হইতে 

প্রাপ্ত দান রি ৫% চু 

ইিল-এরমেন্টেকর- নিকট হস্তে ৯৫1১১।১১ 

তারিখে গ্রাপ্পু দান হত (৯৯১২-১৩) ১২০০, 

৪৭৬৪০ 

১৩১৮ | 

১৩১৯ । 

ব্যর-.. 

১৩১৭। মুদিত্ত বাঙ্গালা পুস্তকের 

ভাঁলিক। মদ্রণ বাবদ নাণীপ্রেসের 

৫৬৫নং নিল শোধ-- ৫১২ 

“চণ্ীদাসের পদাবলী” মুদ্ণ জন্য 

উইলকিন্স প্রেসে কাগজের 

মূলা বাবদ দেওয়া যায় 

চণ্ডাদাসের “কুষ্ণকীর্তন' পুথি 

খবিদ-- 

২২৫২ 

“অব্দান-কল্পলতা।' মুদ্রণ জগ সাগ্তাল 

(প্রাসে দেওয়া নায় - বিহিত 

'ক্ুষকাতীন মুদ্ণ চন্য পিখকোয প্রেসে 

ধাগঞের মুলাধাবদ দেওয়! হয়-__+১৫০১, 

'উৎকাণ লিপি-সঙ্গলন” গ্রন্থের পাঞুলিপি- 

লেখকের বেতন বাবদ দেওয়! বায়_- ৯০২. 

'অবদান কল্পলতা' ও “বাঙ্গাল! 

ভাষা? মুদণ জন্য মান্ভাল প্রেসে 

দেওয়া মায় ৬ ৩.. 
'পধকীর্ভন? মুডণ ভগ বিশ্বকোষ প্রেলে 

“দ এয়া হয় সি হু 

অবদান কম্পলতা ১য় ভাগ মুদ্রণ জ% 

পারাগণ ্রোসে দেওয়! হম. ১০০১. 

'উৎকীণলিপি-সঙ্কলন" গ্রন্তের পাওুলিপি- 

লেখকের “বতন ৫ মাসের-_ ৭৫২ 

উল্ গ্রপ্ঠের পাঙুলিপি সাক্তাইবার জন্য 

পড় খাম খরিদ-- ২০২ 

“কবি হেমচন্দর মুদণের বিলশোধ--  ১৪৪॥ 

কলিপুরাণ মুদ্রণ জন্ক। বিশ্বকোষ প্রেসে 

দেওয়া হয় | 

মাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্--. ৩৫০২ 
০০০৩ 

ই ৭৬৫5 



সাহিত্য-পরিষৎস্পঞ্জিক৷ ১৮১ 

জের-. ২৭০৫|০ 

বতকথ মুদ্রণ জন্ত কটন প্রেসের ৫০৭ নং 

বিলের ৭৭%* মধো দেওয়া হয়-- ৪৬২ 

রাসায়নিক পরিভাষা বাধানর বিল 

কৈ শোধ-_ ৭৮/৬ 

আয়-_ ৪৭৬৬] ৩ | ২৭৫১৯1/০ 

সি নি শ্রীরামকমল সিংহ 

২৪১92/5 হিসাব-রক্ষক 

স্থায়ী তহবিল 
আয় লায়-_ 

গত বর্ষের উদ্ব্ত- ₹৪৩৮%/১২।০ 

১৩১৯ সাল। 

রাজা! শ্রীযুক্ত জগংকিশোর আচার্য চৌধুরা 
বাহাদুরের প্রতিশ্রুত ৫০০২ মধ্যে গত বষে 
আদার ৫০২ বাদে পাওয়া যায়--৪৫*২ 

৫৮৮৮//১১ |, 

্বীরামকমল সিংহ 
হিসাব-রক্ষক ৷ 

গৃহনির্মাণ-তহবিল 
জাল শ্যয়__ 

১৩১৮ চৈত্র শেষে উদ্ধ ত্-্ ২৮৭৬/১ ৭ 

কৈ: ২৮৭৩/১ ০ 

ব্যয়” 
28 ১১৩ 

£ শা 

দ্ধ ত্-_. 



১৮২ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক। 

রবীক্দ্রসব্র্ধনা-তহবিল 
আয়-- ন্যয়-_ 

১০১৯ চৈত্র শেষে উদ ভু-- ১১৯৫।৩/১ ০ 

কৈ 
আয়স্ ১১৯৫।৩৬/১০ 

ব্যয় ২ 

উদ্ধত্ব-_ ১১৯৫৩/১, 

দষ্টব্য-_-এতদ্যতীত শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্ত্র মন্দার মহাশয় এই উপলক্ষে ২০২ টাকা দান 

করেন, একট টীকা সম্বদ্ধনা উপলক্ষে পুষ্প খরিদে ব্যয়িত হইয়াছে । 

শরীরামকমল সিংহ 

হিসাব-রক্ষক । 

মুমলমান সাহিত্যিক-সন্বদ্ধনা 
এহ বাবদ এখনও ১৩/০৫ 

দেনা রহিয়াছে । 

শ্রীরামকমল সিংহ 

হিসাব-রক্ষক । 

নগেন্দ-মহধ্ধীনা 

আয়্__ বয় 
সন্বদ্ধনার জন্য সংগৃহীত চীদা-_- ১৫৫।০ সম্বদ্ধনার যাবতীয় ব্যয় বাবদ খরচ- ১২২।/৫ 

মুসলমান সাহিত্যিক সন্বর্ধনার বায় 
সংস্কুলান জন্য দান-_- ১৩৪১/৫ 

৩৩ ৬২৯৩ 

কৈঃ-- 
আয়... ৩৫৫1০ 
ব্যয়-. ৩৩৬।১ ০ 

উদ্ধত ১৮|৩/১* 

রি শ্রীবামকমল সিংহ 

হিসাব-রক্ষক | 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। ১৮৩, 

কাশীরাম স্মৃতিরক্ষা-তহবিল 
আয়-- বার 

১৩১৮। চৈত্র শেষে উদধত্ত_ ২১০২  স্থৃতিসমিতির অধিবেশনের নিমন্ত্রণ 
পত্র মুদ্রণ মাঃ উইলকিন্দ প্রেসে 

কৈঠ- বিলি শোধ ৩৭ 

আয়--- ২১৩২ 
৩ 

ব্যয়-- 515 শ্বীরামকম্ল [সিংহ 

উদব স্ব জান হিসাব-রক্ষক | 

হেমচক্দ্র-ম্মতিরক্ষা তহবিল 

আয় 
নায়-- 

১৩১৮ চৈত্র শেষে উচত্ত- এ৩৬./৫ ১১১০ । ১লা ফাষ্ধন পরিষং-তহবিলে 

৯৩১৯ । কবি হেমচন্দের পুস্তক হাওলাত দেওয়া ১০৪২ 

বিক্রয় ৫1/০  ১৩১৫। ৩১শে চৈত্র পরিষং-তহুবিলে 

দর হাগুলাত- ৮২ 

. ১৩১৯। চৈত্র পরিষং-স্হ বিলে 

'ক+- হাওলাত-- ৫1%/* 

্ায়-_ 88১5৫ ২ 
১৮৭7/০ 

বায়. ১৮ ৭1৯ 

উদ্ধত ১৫৪1/৫ ্বীরামকমল সিংহ 

হিসাব-রক্ষক। 

মধুমুদন-ম্ৃতি-রক্ষা। তহবিল 
আম়-.- 

বা ++ 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশঃ ১৩১০ | ১৩ শে চৈত্র পরিষদে সাধারণ 

কর্তৃক সংগৃহীত মাইকেলের ক্মতি তহবিলে হাওলাত দেওয়া যার ৮৭২ 

ব্ষার্থ টি ০০ ৮০. মাইকেলের টৈলচিত্র প্রস্তুত জগ 

১৩১৯। ৩১শে চৈত্র পরিষং-তহী বির মকর পশি ৰ 
ক্রু পশিভুষণ পাল চিত্রকরের 

হইতে গৃহীত হাওলাত-- ৮০২ ১১ 
ক বিল শোধ-- | দতস 

কৈঃ-- 
মি 

সায় -.. ৯৬৬২. 
| 

বায়” ১৬৩২ 
শ্লীবামকমল সিংহ 

হত হিমাব-রক্ষক । 



১৮৪ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

রজনীকান্ত-্মৃতি-তহবিল 
আয়-- 

১৩১৮ চৈত্র শেষে উদ্ত্ত_ 

ব্যয়_ 

২৮//০ সমিতির ৯৩২ টাকা চাদ! আদায় করার 

১৩১৯ সালে আদায়-- কমিশন শতকর! ১১॥০ হিঃ: ১১৮, 

শ্রীযুক্ত সারদাঁচরণ মিত্র 8৫২ ১৩১৯ চৈত্র শেষে পরিষং-তহবিলে 

» শরৎকুমীর লাহিড়ী ১৫. হাওলাত--. ১১৮০০ 

» লগেন্রনাথ বঙ্গ ১৯২ ৩৩1৯7 

». স্ুধীন্্রনাথ ঠাকুর ৫২. 2 

» কুমার ধীরেন্্রনারায়ণ রায় ৯২ 'মায়__. ১১2 

» সরলকুমার পট ১২ ব্যয়-.. ৩৩০ 

১১৩2০ উদদন্ত ৮২৪০ 

আব[মকমল সিংহ 

হিসাব-রক্ষক | 

পোষ্ট অফিন নেভিৎস ব্যাঙ্কে বিভিন্ন তহবিলের 

গচ্ছিত টাকার হিসাব 

( পাবলিক একাউণ্ট নং ১৯৯৭৫২ ) 

১৩১৯ ৩১শে চৈহ পর্যাঙ্ 

১ "৬ [(নম্মাণ-৩ভ বিল, 

২। স্থায়ী শভনিল-. 

৩। হেমচন্স-স্মতিরক্ষ-তহাঁবপ- . 

২। রবীন্-সম্বদ্ধীনা. 

€। রজনীকাস্থ-স্মতিরক্ষা-তহবিল 

৩। কাশীরাম-শ্বতিরক্ষা তনিল -. 

৭। গ্রন্থপ্রকাশ-তহবিল-_ 

১৮৭৩/১৭ 

০ ৯৮৪৮, * 

»৫৪1/৫ 

১৮২৩০ 

৯৮1৮৮ ৫ 

১০৩৬]1০ 

3৫৭ 

৮ গ্রন্থপ্রকাশার্থ বিনয় বাবর দান--_ ২০০০২ 

৯। বিগ্যাপতি বিক্রয়-_ 

পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যা্ষের সুদ. 

১৫1০ 

৭৪8১৯১৮৩ 

১৩২।/১* পাই 

৭৫৫২/১* পাই 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

১৩১৯ চৈত্র-শেষে পরিষদের দেনার তালিকা 
১ 

৩। 

বিশ্বকোষ প্রেস _ 

কার্ধ্যবিবরণী মুদ্রণ জন্ত 

৬৯নং বিলের বাকী-. 

১৯শ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা 

পত্রিকা মুদ্ণ জন্ত 

৮৫নং বিলের বাকী--_ 

বিবিধ মুদ্রণ জঙ্ট 

৬৮নং বিলের বাকী __ 

গগ্গাব্লী মু দণ, 

র।সায়নিক 

পরিশান! মরণ জগ 

»৮ন" নিশের পাকা 

উইলকিন প্রেম 

বিশিধ মুদ্রণ জগ্থ 

৭৮৯ন* বিলের বাকী -- 

১৪৯০মং বিলের নাকী-- 

৫৬নঃ বিলের বাকী-- 

?৭৪ ন* বিলের বাকী-- 

৭০২নং বিলের বাকী-- 

৭১৮নং বিলের বাকী-_ 

৮৩৪নং নিলের বাকী 

৮৩৮নং বিলের বাকী--- 

যুক্ত রাজবল্লভ মিত্র 
পৃন্তকালয়ের জন প্রাচীন 

পুস্তক ও মাসিক পত্রিকা! 

খরিদ বাবদ ১৮।১১ তাং 

ঈনং বিলের বাকী-_ 

১নং বিল__ 

১৮৫ 

৭১৭২ 

১২০২ 

০১৮৮০ 

৮88. 

৫৮৯৮ 

১০২০ 

১0০ 

১1৬ 

১৮. 

8. 

৬২. 

১২২. 

১০ 

১|০ 

১০০|০ 

৮৯৫|০ 



১৮৬ সাহিতা-পরিষণ-পঞ্জিক। 

৪ | 

| 

জের-_ - 

শ্রীবিরাম্বদ্দিন দপ্তরী-- 

কার্য্যবিবরণী বাধাই জন্ত 
২৪নং বিলের বাকী-_ 

পুস্তক বাধাই বাবদ 
»৩নং বিলের বাকী-- 

পুথি বাধাই বাবদ 
৫1১০।১৩১৮ তাং 

১নং বিলের ওয়াশাল বাদে-_৫৪॥/৫ 

»৬এনং বিলের বাকী-- 

মালোক ৪ পাথা 

ইলেকটিক সাগ্রাই 
করপোরেশন কোম্পানীর 

নিল ১৭১০।১৩নং 

বিলের বাকী-_ 

পিয়নদিগের ঘর ভাড়।-_ 

কম্মচারিগণের বেতন-_ 

হেমচন্দ্র-স্মতি-রক্ষা তহবিল 
হইতে গৃহীত হাওলাত-__ 
১৩১০।১০ই ফাশ্ধন_ 
৩১।১২।৫ তাং-- 

৩১।১২।১৯ তাং 

স্থায়ী তহবিল হইতে গুহীত 
হাওলাত-_ 

১৯1১।১৩০ ৯-.- 

১৪।১।১৩১ ৬- 

৩১১২১৩১৯ _- 

রজনীকান্ত-স্থৃতি তহবিল 
হইতে গৃহীত হা'ওলাত.-- 
৩১।৯১২।১৯--- 

রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে 
গৃহীত হাওলাত--- 
৩১।৩২।১৩১৫ তাং২--- 

৮৯৫০ 

১০৫৬৫ 

১২৩ 

২৮৮০ 

॥০ 

১০৫১/৫ 

২৪|5/০ 

২৪|১/০ 

৭৩1%/ ৩ 

১৪৫. 

১৮৭।০/৩ 

১০০. 

৮২২ 

৫17/৩ 

১৮৭০০ 

১২২৭২ 

৫০০. 

৫০০২. 

২২৭ 

১২২৭২ 

২১৮৪৮/৩ 

২১৮৬ 

২০০২ 

২০০২. 

২৯১5৫ 



সাহিত্য-পরিষৎসপঞ্জিকা ১৮৭ 

নবীনচক্দ্র সেন স্মৃতি-তহবিল 

এই তহবিলে গভ পূর্ব বর্ষ পর্য্যন্ত ১৮০১৫ টাকা দান স্বীরুত হইয়াছিল, গত বর্ষে আর 
নৃতন দান স্বীকৃত হয় নাই। 

শ্ীবামকমল সিংত 

রমেশ.ভবন তহবিল 
আয়- বায়__ 

গত বর্ষের উদ্ধত ৩৩৩৩||১/৫ 

ইঃ ১৩১২ (১৩১৮ । ১৯ বঙ্গাব। 

স্বদেশী মেলায় সংগৃহীত খচরা ১৩১১৫ 
স্বদেশী মেলায় কুমার শ্রীঘুক্ত ব্জেন্রলাল মল্লিক ২.২ 

শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশি জোয়াড়ী ২৫২ 
» সার গুরুদাস বন্যোপাধায় ১৪২ 

» যোগেশচন্ত্র চৌধুরী ব্যারিষ্টার ১৭২ 
« বি, বি, ভট্টাচার্য্য ১০২ 

« এসডি, গুপ্ত ১০২ 

« ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রা 
» বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় 

» শিবদীচন্ত্র মিত্র ॥ 

* সন্তোষকুমার গুপ্ত ॥০ 

১০৯১৫ 

৩৪৪ %1১/০ 

শীরামকমল সিংহ 

শ্রীহ্ধ্যকুমার পাল। 



১৮৮ 

বংসর 

১৪৩০৫ 

৯৭০৩ 

১১৪৩ 

১৪)০৭ 

গ্রদাঠ। 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ 

চৌধুরী 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক৷ 

পদক ও পুরক্ষার 
প্রবন্ধের বিষয় 

যতীন্দ্রনাথ প্ররস্কবার__ 

অদ্বৈতনাপ 

মণান্্নাগ পুরস্কার__- 

প্রাচীন '৪ নব্য ম্ায় 

শ্রীযুক্ত মন্মথচন্দ্র মল্লিক কৃষ্ণভাবিনী বন্ধু মঙ্সিক 

্যারিষ্টার 

রাজা বিনয়কমঃ 6৭ 

াহাতর 

শ্ীগুক্ত মনোমোহন 

পাড়ে 

পাণনা ইউনিয়ন 

শীযুক্ত নিম্মলচন্দ্র সেন 

বারিষ্টার 

প্রক্গার-মাধ্য হিন্দু- 
গতির সমাজনন্ধন 

'এফ এ, পরীন্সায় নব- 

গ্রপঙ্িত বিশবিছ্ঞালয়ের 
পাঙ্গাল। ভাবার রচনা 

পরাক্ষায় প্রথম স্থান 

অধিকার করায় গ্রদ্ড 

পুরস্কার 
পীরেশ্বর পাড়ে পুরকার- 

"পদে উক্ত দেবগণের 

নপ-ক্ন। 

রদনাকাপ্ত সেন পদক 

বিষয়স্প্রজনীকাস্ত 

(সনের জীবনী 

ননীনচন্ত্র পদক--বিষয়-_ 

নবীনচন্্র সেনের কাব্যে 

নারী-চরিত্র 

যিনি পুরস্কার পাইয়াছেন 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হুর্গাচরণ বেদান্ততীর্ 

ও ৬প্রয়নাথ সেন এম্ এ, বি এল 
২৫০. ভিঃ ৫০০ 

ং 

৬ পগিত চন্রকিশোর তর্কতীর্থ 

২৫০২ 

শ্রীযুক্ত গোপালচন্্র 

মুখোপাধ্যায় ৫০০২. 

শরযুন্ত পধাানন বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিএ ৫০২. 

্রীদুক্ত শীতলচন্ত্র চক্রবন্তা 

নিগ্ভানিধি এম এ ১০০২ 

শীধুক্ত কালিদাস রায় পি এ 

রৌপ্য-পদক 

শবীযুক্ত বগলামোহন দাশ গুপ্ত 

রৌপ্য-পদক 

ছ!এ৮ভাগণকে পরিবৎ কতৃক প্রদত্ত পুরস।র 

১৩১) সালের পুরস্কার ৫*২ নিয়পিখিত ছাত্রসভাগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় ;-- 
' উস্থখবিন্দু সেন 

শ্রীযুক্ত ধিনোদেশ্বর দাস গুপু নি এ 

» বাখালদাস সেন গুপ্ত 

৮» শশিকাস্ত সেন 
* কৃষ্বিহারী গুপ্ত 



সাহ্ত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক' ১৮৯ 

১৩১৭ সাল 

নিয়লিখিত ছারসভাগণ নিয়লিখিতরূপ পুরস্কার.পাইয়াছেন;__ 

শ্রীযুক্ত কষ্চবিহারী গুপ্ু এম্ এ ১৭২ শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু রায় গুপ্ত. ১০২ 

» শশিকান্ত সেন ১ ৬], , গোপালচন্ত্র ভদ্রাচাধ্য 

» রাখালদাস সেন পু ১৬০২ , স্ধীরচন্ত্র সেন গুপ্প  ৫২ 

« স্থুরেন্ত্রমোহন ভৌমিক এম এ ১০২ » উমেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য 

» গোপেন্দড়ষণ বিছ্ভাবিনোদ ১০২ » কালীদয়াল ভট্টাচার্য্য 

১৩১৮ সালের পুরস্কার 

শ্রীযুক্ত গোপেন্দুষণ নিগ্যাবিনোদ ১৫. ৮. শ্রীযুক্ত শশিড়ষণ পাল ১০২ 

» কালীদয়াল ভটাচামা ১৫২৭৮. তরেন্ত্রকুমার ভট্টাচার্য) ৫২ 

৮» কুমুদবন্ধু বায় গুপ্ু ১০২৮ ৮» গোপেশচন্্র তট্রাচার্যা ৫২ 

» জিতেন্্রনীথ সন ১০, নি... 5. শিবেশচন্্ পাঁকড়াশী ৫২ 

[মাঙধাদ শহাতুল্ল।হ এম এ ১৭২ 

আযুক্ত লিনয়কমার সরকার মহাশয়ের পত্র 
১৬ সুকিয়। ট্রাট, কলিকাতা, 

২১ ণে কাঠিক, ১৩১৮ 

মান্যবর জীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পম্পাদক 

্ মহাশয় সমীপেষু 

সবিনয় নিবেদন) 

বিশ্ববিদ্ভালঘ্নের উচ্চতম শ্রেণীতে ইতিহান, দশন, সমালোচনা ও বিজ্ঞান এই চারি শেণনার 

সাহিত্যসন্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় ন্যবহাবরের জন্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যকে উপযোগী 

করিয়! তুলা যে অবশ্ঠ কর্তব্য, তাহা বোধ হয়, পপ্রত্যেক সাহিত্যান্ুরাগীই অনুমোদন করিবেন। 
এতছুদেগ্ে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি সঙ্কলন ও অনুবাদ করা আবশ্তক এবং 

বর্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন পূর্বক উপযুক্ত বৃত্তিদ্বারা৷ যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত 
করিতে হইবে। এই ধারণায় বিগত মাধ মাসে উত্তর-ন্ঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে 

“সাহিত্য-সেৰী” নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার. ফলে, বহু সাহিত্যি-সেবী ও 

সাহিত্য-পরিপোষক এ বিবয়ে ওঁৎসৃক্য প্রকাশ করেন। এতদ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত 

হুই্সা, গত বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সন্মিলনে একটি গ্রান্তাথ উপস্থাপিত করি এবং 



১৯০ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

বলপ্রচারোদ্দেশে উহা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয়। এর প্রস্তাব পরিশিষ্ট প্রদত্ত 
হইল।* উক্ত সম্মিলনে কাশীনবাজারের বিগ্যোৎসাহী ও সাহিত্যান্থরাগী মহারাজ শ্রীঘুক্ত 
মণীন্্রন্্র নন্দী বাহাছর কর্তৃক উহা! সমর্থিত হইয়া উপস্থিত সভ্যমগুলী কর্তৃক পরিগৃহীত 

হইয়াছিল। 

বর্তমান উদ্দেখ সাধনকক্পে কিছু পূর্ব হইতেই আমি অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত আছি। সম্প্রতি 
প্রধানত: আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীঘুক্ত ব্র্েন্রকিশোর রার “চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় মঙ্গাশয়গণের সাহাযো ও অন্ুকম্পার সংগৃহীত ৫০০০২ পাঁচ সহজ্র টাকা আমি 

বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের হণ্তে সমপণ করিতে ইচ্ছা করি। নিম্নলিখিত সর্ভে আপনারা এই 

অর্থ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব )-. 

১। এই অর্থদ্বার। “সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রগ্কাবলা” নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থ। 

করা হইবে। 

১»। এই বৃত্তি দ্বারা দুইটি কাম্য সাধিত হউনে )-- 

(ক) পাশ্চাত্য-দশনের ইতিহাস-প্রণয়ন। নথা 301001101০৩) প্রন্থতি পণ্ডিত- 

গণের লিখিত গ্রগ্ঠাবলম্বনে বাঙ্গাল। ভাখায় পাশ্চাত্য-দশনের ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। 

(খ) ফরাসী পণ্ডিত (01%১-- প্রণীত “ইউরোপীর সভাতার ইতিহাস” নামক গ্রন্থের 

( বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া ) সরল বঙ্গানুবাদ । 

৩। কাধ্যপ্রণালী ;-_ 

(ক) পুস্তকের কিয়দংশ লিখিত হইলে, লেখককে উহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতাকারে 

পাঠ করিতে হইবে। তাহার পরে প্রবদ্ধগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার 

প্যবস্থা করিতে হুইবে। সমগ্র গ্রন্থ অথব! গ্রন্থের যে অংশটুকু স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত হইবার 

উপযুক্ত, তাহ! এঁরূপে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হহূলে, পরীক্ষকের নিকট এ রচনা প্রেরিত 

হইবে। পরীক্ষকের মন্তব্য অগ্ঠসারে লেখককে উক্ত রচনার যথোঁচিত পরিবর্তন করিতে 

হইবে। 

(খ) এই ছুই পুপশুকেরই আলোচ্য বিষয় সথন্ধে শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্ত্রনাথ শীল এম্ এ, 
পি এচ্ডি মহাশয় এবং ভাষা সম্বন্ধে শ্রীগুক্ত রামেন্্ন্ন্বর ত্রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ 
দত্ত মহাশয়গণ পরীক্ষক থাকিবেন। 

গে) প্রথম পুন্তক অস্ততঃ এক হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া দুই বা তিন খণ্ডে প্রকাশিত 

হইবে | 

* ময়মন(সিংহ-সাহিতা-সম্মিলনে গৃহীত প্রস্তাব,--“বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি ও প্রবৃদ্ধির উদ্দেগ্যে এবং অন্যান্য 
সমুন্নত তাবার সভার তাহাকে উন্নত করিবার জন্ত দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ পর্তিতগণ দ্বার! উপবুক্ত 

উপায়ে বিবিধ শাকের গ্রস্থরচন। সন্কলন ও অনুবাদ করাইবার ব্যবস্থার নিদিত্ত একটি ধনভাও্ডার স্থাপিত হও! 
আবগক।” র 
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ব্যয়ের হিসাব £-- 

প্রথম গ্রন্থ ।-_ মুদ্রণ-_ ১৫০০২ 
লেখকের পারিশ্রমিক ১২০০২ 
পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক__ ৩০০২. 

দ্বিতীয় গ্রন্থ ।__ মুদ্রণ__ ১০০০২ 
লেখকের পারিশ্রমিক- ৭৫০২, 
পরবীক্ষকগণের পারিআমিক-_ ২৫০২. 

৫| গ্রন্থের স্বত্ব £-- 

(ক) প্রন্টেক গ্রগ্চ হারার কাপি করিয়া মুদি হইবে এবং পরিবৎ কর্তক উহার মূল্য 

নির্ধীরিত হইনে | 

(খ) পরিষং কণ্তুক প্রত্যেক গরগ্ের ই শত কাপি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে উপভারন্বরূপ 

প্রদত্ত হইবে। আর লেখকের ক্ষাঙ্গগারে ২৫ কাপি পুস্তক বিতরিত হইতে পারিবে। 

(গ) অবশিছ কাপিগুলি পরিষদের সম্পত্তিূপে পরিগণিত হইবে । 

“ঘ) গ্ঠন্তান্য সংস্করণ সন্ধে পরিষদের সম্পূর্ণ পত্বাধিকার থাকিবে । 

৬) গ্রন্থের নে পরিমাণ অংশ 'এক খণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহ! পরীক্ষকগণের 

মনোনীত হইবার পূর্সে কোন লেখক স্যাষয পারিশ্রমিকের কোন অংশ পাইবেন না। 
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(ক) সাধারণতঃ বাঞ্গালা-সাহিভ্যে লব্ধ গ্রতিষ্ঠ এবং দেশীয় বা নিদেশীর শিশ্বপিষ্ঠালয়ের 

উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাতীত অপর কেহ এই রচনা-ভার গ্রন্ণ করিতে পারিবেন না। 

(খ) শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্্রনাথ ণাল এম্ এ, পি এচডি, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্ন্থন্দর ব্রিবেদী 

এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দন্ত এম্ এ মহাশয়গণকে পইয়। নির্বাচনাদি ও কাধ্যভার-সমিতি 
গঠিত হইবে । উত্ত সমিতি ধাহাকে গ্রন্থরচনা-বিষয়ে উপনন্ত বিবেচনা করিবেন, তাহারা 

তাহাকেই আহ্বান করিয়া! গ্রন্থ-রচনা-ভার অর্পণ করিণেন। 

(গ) রচনা-কারধ্যের ভার পাইপার জন্ত কেহ আবেদন করিলে, তাহা! গৃহীত হইবে ন|। 

৮। প্রকাশিত গ্রন্থদয়ের ভূমিকায় এই সংবক্ষণ-নীতি-প্রতিষ্ঠাবিষয়ক পত্র সংযুক্ত থাকিবে । 
পরিষদের পত্রিকা, পঞ্জিকা প্রভ্ুতিতে এই পত্র ও পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইবে। 

৯। সম্প্রতি বরেণ্য কৰি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বদ্ধীনার জন্য যে সমিতি 

গঠিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্তের সহিত আমার সম্পূর্ণ ও আন্তরিক সহানুভূতি আছে। 

যদি তাহার! রবীন্দ্র বাবুর সম্বদ্দনা উদ্দেগ্রে সংগৃহীত সুদায় অর্থ এই সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভা গুারে 

( পূর্ববিবৃত সংরক্ষণ-প্রস্তাব অনুসারে ) প্রদান করেন, তবে এই ভাগারের ৫০০২ পাঁচ সহস্র 

টাক! উক্ত সংগৃহীত অর্থের সহিত একযোগে “রবীন্ত্র-ৃত্তি” প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত হইবে এবং 

এই যুক্ত ভাগার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থনিচয় “সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রস্থাবলী-_রবীন্ত্র-বৃত্তি প্রাপ্ত” 

এই নামে অভিহিত হুইবে। বিনয়াবনত 

প্রীবিনয়কুমার সরকার । 
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বঙ্ায়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক সর্মীপেষ- 

সবিনয় নিবেদনণ__- 

মহাশয়, 

পরলোকগত শ্রীধুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল মহাশয় জীবিতকালে মালদহ জেলার সর্ববিধ 

উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন । আধুনিক মালদহ-সমাজের হিত-সাধনে তিনি 

সন্বপ্রথমে উদ্চোগা ভইয়। আজীণন ঠাহার নানাবিষয়িণী প্রতিভার সদ্ধানভার করিতেন। 

শিক্ষাবিস্তারে তাহার অধাবসার অনেক মালদহবাসীর পথপ্রদশক হইয়াছে । শেষ জীবনে 
তিনি মালদ জাভায়-শিক্গ।সমিতির কারো অক্লান্ত পরিশম স্্রীকার করিয়াছিলেন । 

ঠাহার সাহিভা-সেণা নমগ্র বঙদেশে লুপরিচিত। এতিহাসিক প্রবন্ধরাজির দ্বার। তিনি 

মালঙহের প্রাচীন কাঙিসমুহের প্রতি সাহিভিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়! 
লন্ধগ্রতিষ্ঠ হইয়াছিংলন। 

এই সকল কাবণে লঙ্গায়-নাহিভা-পরিষদের সহিত ইস্টার স্বতি সংঘুক্ত করিয়। রাখিছে 

বাঙ্গালী মারেরই ইচ্ছা স্বাভাবিক! 'এতদছুদ্দেগ্রে আমি আপনাদের হস্তে ৬৭ -২ ছয় খত টাক! 
লমপণ করিতে ইচ্ছ। করিয়াছি । শাঁপনারা নিয়লিগিত সর্তে এক সামান্ত দান গ্রহণ করিলে 

রুতার্থ হই । 

১। কোম্পানীর কাগঞঙ্জে অথবা আঅন্গ কোন স্থায়ী লগ্লী কার্যে আপনারা এই টাকা 

লাগাইবেন। 

২। ইহার বার্ষিক হুদ হইতে ম।পনার| 'একটি বর্ধিক বুপ্ি গ্রদান করিবেন । 

51 এই বুন্ভির নাম--প্রাধেশচন্্ জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি” থাকিবে। 

ন। প্ঞভামায় পাণ্ডা হা নাহিতা-মমালোচনাপিষয়ক উরু প্রবঙ্জে জঙ্গট এই বৃতি প্র 

হহবে। 

৫ পাশ্চাতা সাহিতা ৬ইতে প্রবদের বিবয় নিন্ব[চন, প্রাপ্ত গ্রবন্ধ পরীক্ষগ!, বৃত্তি প্রধান 

প্রশ্ততি কাধ্যের জন্ত আপনারা উপযুক্ত পাশ্চাতা সাহিত্য।ভিজ্ঞ ব্যক্কতিগণের সমিতি গঠন 

করিবেন। 

5। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বলিয়। বিবেচিত হইলে প্রকাশের বাবস্থা করিবেন। 

৭। এই দানপত্র আপনাদের প্রত্যেক পাঁঞ্কা, কাধ্যবিবরণী প্রভৃতি মুদ্রিত পত্রিকায় 

উপযুক্ত স্থানে প্রতি নংসর প্রকাশিত হইবে এবং তাহার নীচে রন্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধের নাম এবং 
প্রবদ্ধলেখকের নাম-ধাম পতি বসব যণারুমে সন্নিবেশিত থাকিবে | « 

৫ 

বিনয়াবনত 

শ্রীবিনয়কুমার সরকার । 
৭-৭-১১ 

২৬ মুকিয়৷ ট্রাট, কলিকাতা । সহঃ সম্পাদক, 

বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা । 

৯ ১৩১৯ দালের জঙ্গ “ওয়ার্উসগতার্থের কবি)” প্রবন্ধ নির্দাবত ছিল এবং তদ্রবিলা, রূপগঞ্জ গো: (নডাইল' 

জেল! যশোর নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুম।র ঘোষ বি এ মহাশয এই পুরন্ধীর পাইঞ্জাছেন। 



খ্. 

মুক্ত সারদাচরণ মিত্র (সভাপঠি) 

» আশুতোষ মুখোপাধায় 

» হরগ্রসাদ শান্সী 

» রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

» গ্রাফুলচন্্ বায় 

». রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুা 
» রামেন্দস্রন্দর ত্রিবেদী 

» ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» ঝাণীনাথ নন্দী 

« প্রসিকমোহন চুপ পা 

» ভীরেন্দনাথ দু 

» খগেন্দ্রনাগ মি 

» রাখালদাস বন্দোপাধ্া।য 

৮» হেমচন্ দাশগুপ্গ 

» নসম্ভরঞ্জন রায় 

» চারুচন্দ বনু 

» শিবচন্্র শাল 

৮» মন্মথমোহন বঙ্গ 

» কুমার শরতকুমার রায় 

» রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

» হেমেন্ত্রগ্রসাদ ঘোষ 

» রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরা 

» বামেন্দ্রন্থন্দর তিবেদী 

» ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» হীরেন্্রনাথ দত্ত 

শীমুক্ত প্রফুল্লচজ্জ রায় (সভাপতি) 
» রামেজ্জ্ন্থন্দর শিবেদী 

চু 

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেভাপতি) 

মাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

শাখা সমিতি 

9 

গ্রন্থ প্রকাশ-সমাতর মতাগ* 

শ্রাথুক্ত প্রমণনাথ বর 

অঙুলকষ্চ গোপ্বামী 

শরচচন্দ শান্ী 

রেশচপ্দ স্মাজ্পি 

দেবকুমার রায়চোধুর। 

শবীরোদপ্রসাদ বিগ্ঠাবিনোদ 

দীনেশচন্দ সেন 

মুল্যচরণ ঘোষ বিগ্ঠারষণ 

সতাশচন্দ্র বিদ্যারুষণ 

তরিদাম পালিত 

সন৪য়ারিলাল চোবুবা 

তগগানারায়ণ সেন 

তারাপ্রলন্ গুপ্ত 

গসিতকুমার মুখোপাধা।ম 

শৈলেশচন্দ মন্রনদার 

আম্িকাচরণ ব্রহ্মচারা 

সতীশচন্্র লিদ্যাকষণ 

রজনীকান্ত চক্রনন্তী 

নগেন্দ্নাথ বধ সম্পাদক) 

(খ) শা নমি তর নভাগণ 

29 

০৫ 

52 

(গ. 

শা নু 

পরিভাদ।-নমি 5 

তাশচন্দ্র বিচ্যা বণ 

অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্ঠা ভুষণ 

শরচ্চন্র শান্্ী 

নগেন্দ্রনাথ বন 

গগেন্দ্রনাথ মিত্র 

মন্মথমোহন বু 

হেমচন্জ দাশ গুপ্ত সেম্পাদক) 

যুক্ত হুর্গানারায়ণ সেন 
$5 

শশধর রায় 
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শ্যুক্ত অপূর্বধচন্ত্র দত্ত শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন 

॥ পঞ্চানন নিমনোগী ”» বিধুভূষণ দত্ত 

এ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ”» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

«এ যোগেশচন্দ্র রায় ” স্ুবোধচন্ত্র মহলানবিশ 

» সতীশচন্্র মুখোপাধ্যায় ” জ্যোতিভূষণ ভাছুড়ী 

এ বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ” গোপালচন্দ্র সেন 

জগদানন্দ রায় হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত (সম্পাদক) 

এই সমিতি রাজসাহী-সম্মিলনে গঠিত হইয়াছিল এবং তদবধি পরিষদের পব্দ-সমিতির সহি 

(মলিত হইয়। কাজ করিতেছেন। 

(ধ, বৈগ্যক মন্ত্র-শত্র-নিন্।ণ-দমািতর সা গণ 

ডাক্তার শ্রীঘুক্ত প্রকূলচন্্র রায় ডিএস্সি, পি এচ. ডি, সি আই হ 

কবিরাজ 

অধ্যাপক 

কবিরাজ 

চরগানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

(যাগেন্্নাথ সেন বেদারত্র 

পঞ্চানন নিয়োগী এম এ 

যামিনীভূষণ রায় এম্ এ, এম্৭ 

গণনাথ সেন এমএ, এল্ এম্ এল. 

শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

দক্ষিণারঞ্জন রায় এল্ এম্ এস্ 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এম্ বি 

মনোমোহন দাস বিশারদ 

বনওয়ারিলাল চৌধুরী নি এ, পি এস্মি--( সম্পাদক ) 

(১) পঠিকা-পরচালন-সমিতির নভ্যগণ 

জীযুক্ত রামেন্রলন্দর ত্রিবেদী এম্ এ 

» পণ্ডিত অতুলরুষ্ণ গোস্বামী | 

” বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, নি এস্সি (লণুন 

”» হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্তরদ্র এম্ এ, বি এল্ 
*» নগেন্্রনাথ বস্তু প্রাচাবিষ্ভামহার্ণৰ 

মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিগ্াভৃষণ এম এ, পিএচডি [পত্রিকা ধ্যক্ষ ] 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শরীক, এম্ এ, বি এল [সম্পাদক | 

শ্রীযুক্ত রাপালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এন এ |সংকারী সম্পাদক] 
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(চ) নবীন্চন্ত্র-শ্বতি-রক্ষণ-সষিতি 

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ * 

» সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল 
মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্্রচন্্র নন্দী বাহাঁঢ়ির 

কুমার  » শরংধুমাপ রায় এম 'এ 

রী » অরুণচন্্ সিংহ বাহার ( ধনরক্ষক ) 

» রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ডাঙ্তার » প্রকুল্লচন্জ্র পায় ডি এস সি, পি এইচ টি 

».... +: চণিলাল বন্ত রায় নাহার 
মহামঙ্োপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীধক সতীশচদ্র বিগ্যাভিষণ 

» শরচ্চন্দ্ দাস রায় বাহার সি'আাই ই 

» রায় যতীন্্নাথ চৌধুরী 'এম্ এ, বি এল 

» গ্রামথনাথ রায় চৌধুরী 

দেবকৃমার রায় চোধুরী 

» প্রফল্লনাগ ঠাকুর 

মাননীয় বিচাবপতি « নাঞ্চতোষ চৌধুরী 'গম 'এ, 'শল এল বি 

ভেমেজপ্রসাদ পোষ বি এ, 

» ন্মরেশচন্দ সমাজপতি 

» দীনেশচন্দ্র সেন বি এ 

জিতেন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি 'এল্ 

নগেন্রনাথ বন্ত প্রাচ্যবিগ্যামহার্ণব 

রায় রাজেন্বচন্দ্র শাস্গী বাহাদুর এম এ 

» রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী এম এ 

ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় 'এম এ 

» বিহারীলাল সরকার 

মন্মথমোহন বন্থ এম এ 

খগেক্সনাথ মিত্র এম এ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» সরলকুমার বন 

সম্পাদ্দক » হীরেন্্রনাথ দত এম্ এ, বি এল্ 

সহকারী সম্পাদ্দক » হেমচন্্র দাশ গুপ্ত এম্ এ 
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(ছ।) ০মহামহপাধ্যায় চন্রকান্ত চ্কাল্ক্কারস্থ5-সাঝঠির সভাগণ 

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি খল [সভাপতি] 

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ সিংহ বাহার বি এ 
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী পাহাদ্বর 
মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষোণাশচন্দ্র রায় বাহাগুর 
রাঞ্জ। শ্রীযুক্ত যৌগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরা 
মাননীয় রাঁজ। শ্রীষুক্ত শশিকাস্থ আচাধা চৌধুরা নাহার 
রাজ! শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরা 
মামভোপাধ্যায় পাত শ্রাযুক্চ সতীশচন্দ নিগার 
শ্রীমক্ত গে।পালদাস চোধুরা 
মশামচোপাধা হয প্রসগচন্্ পিগ্ঠা ত্র 

মহামঞ্টোপাব্য।য় শ্রীগন্ত রাবণ ভকদশনতার্থ 

মহামহোপাধার শ্রাঘুক্ধ পঞ্িতরাজ যাদবেশ্বর হর্কর্ু 
শ্রীযুক্ত পণতত পপ্।নন তকরত 
শযুক্ত পুত প্রস্নঝমার তকবও 

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ম্মতিক্ষণ শ্রীঘন্র অড়লরুধঃ গোন্বামা 

" শিবাঞ্রসনন ভট্রাচাষা হ্ীধুক্ধ পণ্ডিত গাচরণ সাংপাবেদ।গ্তগথ 

” দ্বারকানাণ চক্রব কবিরাজ শ্রীযুক্ত যাঁমিনীভূষণ রায় 

" হীরেস্ত্রনাথ দন বৈগ্ঠর্ শ্রীযুক্ত ঘোগেন্্নাথ বিগ্তাভষণ 
” ক্ষিতীন্্রনাথ চাকু কবিরাজ শ্রীবুক্ত হেমচন্দ সেন কবির 

' খগেপ্রনাথ মিত্র কবিরান শ্রীুক্ত দর্গানারায়ণ “সন শাগা 

রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরা বাহার ্ীযুক্ত ভরগোবিন্দ লন্ব্র চৌধুরী 

” রায় প্রিয়লাপ গঙ্গোপাধ্যায় বাহার শ্রীযুন্ত রুড়মল গোয়েনকা। 

নগেক্নাথ বন্থু শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী 
মতিলাপ পোষ শীযুক্ত হরেন্্রচন্্র রায় চৌধুরী 

” বরা প্রসাদ বন শ্রীযুক্ত ভূপেন্ত্রশ্রী ঘোষ 

" ম্ুরেশচন্দ্ সাজপতি শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার 
রঞেন্্র কিশোর বায় চৌধুরী [ধনরক্ষক] শ্রীযুক্ত পরায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদ্রর 
রায় চারুচন্ছর চৌধুরী বাহার শ্রীযুক্ত রায় সতীশচন্দ্র চৌধুরী বাহাছুর 

শ্বীষুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী [সম্পাদক। 
মাব্ুক হইলে এই সমিতি আরও সভা লইতে পারিবেন । 

(জ) রাজ! বিনয়কুণ। 'দব শ্ঠি-রক্ষ1-সমিডি 

শ্যুক্ত সারদাচরণ মিত্র (সভাপতি ) 
মহারাজ * সার গ্রদ্যোতকুমার ঠাকুর 

মাননীয় মহাবাজ , মণীন্দ্রন্্ নন্দী বাহাতির 
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রি 

মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় 

মাননীয় 5» , রণজিৎ সিংহ 

রাজা » যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদ্ধর 

৮ « জগংকিশোর আচার্যা চৌধুরী 

» প্যারীমোহন মুখোপধা!য় 

মাননীয় » শশিকান্ত আচার্ধা চৌধুরী নাহাদছুব 

» বিচাবপতি » মাশুভোষ চৌধুরী 

, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাপায় 

কমাৰ » শরতকুমার ধায় 

বায » চুণিলাল বন্ত বাহার 

বজেন্ছকিশোর রায় চৌধুরী 
গগনেন্দনাথ ঠাকুধ 

, প্রফলনাণ ঠাঝুর 

কবিরাজ ,» হেমচন্দ সেন কবির 

» রামেন্দল্ুশ্দর ত্রিবেদী 

, নগেন্দ্রনাথ বস 

ম্হামভোপাধায় ১, ডাঃ সভীশচন্দ্র বিদ্যাভষণ 

» রায় যতীন্দ্রন[থ চৌধুরী (সম্পাদক ) 
( সমিতি আনগাক মত সন্ভাসংগা! পুদ্ধি করিতে পাবিপেন 

(ঝ) কৃণচন্ছ মজুমদার ম্মতি-রা সামকির সভাখ, 

শ্রীযুক্ত জাশুত্চোষ দ।শগুপ্ধ মহলানবীশ 

এ নগেন্দনাথ নম্ত প্রাচানিদা।মভাণন সিদ্ধান্বাবি্প 

হেমচন্দ্র দাশগুল এম এ 

টৈলেশচন্ত্র মজুমদার 

খগেন্্রনাথ মিত্র এমএ 

হন্দ্প্রকাশ বন্দোপাধায় 

হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এমএ 

» বঙ্কিমচন্দ্র সেন এমএ, বিএল 

» মৌলবি মঞ্্ুরোল হাফেজ 
» বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি 'এ, নি এসসি 

কনিরাজ , হেমচন্দ্র সেন কবিরত | 

্ » যামিনীভৃষণ রায় কবিরতু এম এ, এম ভি 
ডাক্তার » প্যারীশঙ্কর দাসগুঞ্ক এল্ এম্ এস্ 

কবিবাজ ,» দুর্গানাবায়ণ সন শাস্ত্রী ( সম্পাদক ) 

চ 
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১৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জরিক৷ 

বঙ্গীয়-সাহত্য-পরিষৎ 
রঙ্গপুর-শাখা 

রঙ্গপুর-শাথ| ১৩১* বঙ্গানে অষ্টম বর্ষ বয়ংক্রম অতিক্রম করিয়াছে । আলে|চা বর্ষে 

ধর্গপুর-শাখা-সভার সভাসংখ্। নিয়লিখিতরূপ ছিল ১-- 

আজীবন-সদগ্ত বিশিষ্ট মধ অধা|পক-সদন্ত সহাযর়ক-সদন্য ছাত্র-স্দন্য প্রঃ সদন ছবিঃ সদন 

৫ ্ ১৬ - ১৩০ ২6৩ 

শত্যন্ত আননের নংবাদ যে, আলোচা বে পরলোকগত মহারাজের স্রযোগা পুজ্র মহারাজ 

রাজেন্রনারায়ণ ভপ বাহাণর পিতপরিত্যান্ত পদ গ্রহণ করিয়া সভার গোৌরন বদ্ধন করিয়াছেন। 

মালোচা বর্ষে 'এঠ সভার আন্যভম ংলাহী সাধারণ-সদশ্ত নীলক্ষামারীর গোপালচন্ত্ 

চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এশ মহাশয় এনং প্রমণ$্ষণ বাগচী মহাশয়ের মৃত্যুতে সভ| বিশেষ 

ক্ষতিবোপ করিয়ছেন। | 

ম[লোচা বর্ষে সর্ব প্রকারে সভার "মাট মায় ১৭৯৫৯ পাই এন* গত বর্ষের টন তহ্থৰিন 

১*১৬।%৩ পাই, মোট ১৮১১৪, ছিল। এঞম্মধো সভার থানগীয় প্রকারের ব্যয় ১০৯৫/০ 

নাদে অবশিষ্ট ৭১৬৪৯ মার রায়ান । 

বরেন্ত্র অনুনন্ধান-সমিতিব প্রাণপরধপ সাহিতাসেবী কুমার শ্রীযুক্ত শরংকুমার রায় এই 
সভার সপন সাংবংসরিক মআধবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিপেন। তাহার 

সাহাযো উক্ত অধিবেশন বিশেষ উৎসবের মহিত অন্ুিত হইয়ছিল। আলোচ্য বধে মহাখ! 

রাজা রামমোহন রায়ের রঙ্পুরস্থ আবাসস্থলে স্থৃতিফলক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত সম্পাদক মহাশয় 

প্রস্তাব করেন ও এই বর্ষেই কামরূপ অন্ুসন্ধ[নের বিশেষ ব্যবগ্থ। করা হয়। লগুনে মহামান্য 

ভারত-সমাটের নেতৃত্বে অগ্রষ্ঠাতবা আন্তজ্জাতিক এীতহাসিক মহাসভায় রাজসাহী বিভাগের 

ভূতপুর্বব কাঁমশনার এফ. জে. মোনাহাম স্কোয়ার আই, সি, এস্ মহোদয়কে এই সভার পক্ষ" 

হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত কর! হয়। 

দিনাজপুরে আহত উত্তর বগগ-সাহিতা-স।প্মলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত 

'আসুতোষ চৌধুরী বার-এট-ল মছোদয়কে সভাপতি নিব্বাচিত কর! হয়। ভারত গবর্মে্ট 

হইতে স্থানীয় চিত্রশাল! স্থাপন সথ্থপ্ধে উংসাহজ্জাপক পত্র পাঠ এবং তজ্জগ্ত গবমেন্টকে ধুন্ভবাদ 

জাপন কর! হয়। 

দাজ্জিলিং লুইস জুবিলি সেনিটরিয়ম হলে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহামহোপাধ্যায় সভীশচন্ত্ 

বিস্তাতৃষণ এম্ এ, পি এইচ ডি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। উক্ত 

সভায় শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্ধ দাস বাহাদুর “যুধিষ্টিরের স্বর্গারোহণ” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক' ১৯৯ 

অধিবেশনে গুদশিত দ্রব্যাদি ও অন্তান্ত আলোচিত বিষয় 

প্রদশিত দ্রব্য ও প্রদর্শক 

৭ম বাধিক-_ 

শযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রাঁয় চৌধুরী--গীসদেশায় গবর্মুদ্রা ১টি 

অন্য অ।লো6ন। 

» স্মরেম্্রচন্দ রায় চৌধুরী-__চীনদেশীয় তাম্রমুদা ১টি 

» স্থুরেন্ত্রন্্র রাঁয় চৌধুরী --তিব্বতদেশীয় তামমুদ্রা ১টি 
» প্রমথন।থ খান__বরোদ। ষ্রেটের তামমুদ্রা ১টি 

ডবণ তামমুদ্রা ১টি 

নবিকানীর ছ্রেটের তামমু দ্র ১টি 

টার্কি ইমাম অব মক্ষট ওমান টের তামমুপ্। ১টি 

১৮০৮ সনের ইষ্ট ই্ডিয়। কোম্পানীর তামা ১টি 

নেপোলিয়ান থাডের পঞ্চাশ সেন্ট ১টি 

পর্ভ গাজদ্রে সময়ের (১৮৮২) রৌপামুদ্রা ৯টি 

অনুদ্ধ তপাঠ তামঘুদা ৬টি এবং পিম্তলের মুদ্রা ১টি 

শীমুক্ত রজনীরঞ্জন দেব বি এ. 
ভরগোরা-মন্ডি ১টি 

(শ্ীহট্রের অন্তর্গত গৌপ-গোনিন্দের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট) 

১২৬৯ সালের ময়ুরাঙ্গিত মদ্রীৰ মালোকচিএ 

১২১৩ সালের মমুরাঙ্গিত মুদ্দার আলোকচিএ 

১ম মাসিক--- 

»য় মাসিক -- 

রাজকুমার যামিনীনল্লভ সেন বাহারের আপয়ে বঙ্গিত 

দিল্লীর সম্রাট সের সাতের আদেশে ৮০৮ ভিজবিতে নিশ্মিত 

ভগ্ন কামান। ছাত্র-সদস্ত শ্রীমান্ ভূপেন্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

কর্তৃক বগুড়া হইতে সংগৃহীত পুরাতন সৌধের কারুকার্ধ্য- 

বিশিষ্ট উষ্টকাদি। 

৫ম মাসিক-_- 

ণগ-সাহিত্যের গনকস্থানায় মহাঙ্তা 

রাজা রামমোহন রায়ের খঙ্গপুবন 

গাবাসস্থলে স্বতিফলক প্রতিষ্ঠার 

নিমিন্ত সম্পাদক কর্তৃক প্রস্তান। 

প্রাচীন কামরূপ অন্তসন্ধানেগ 

বাপস্থা। 

পল্লী-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত লগনে মহামান্ত ভারত-সম্মা পঞ্চম জঙ্জের নেতৃতে 

বসন্তকুমার লাহিড়ী. কর্ডক অনুষ্ঠাতব্য আস্তর্জাতিক এঁতিহাসিক মহাসভায় রাঁজসাহী 
সংগৃহীত শ্বৃহৎ নিষুমুখডি ও বিভাগের ভুতপূর্ব কমিশনার এ+ চে মোনাহাম স্কোয়ার 

প্রস্যরধলক | আই সিএস মহোদয়কে এই সভার পঙ্গ হইতে প্রতিনিধি 
নির্বাচন কর! হয়। 



বডি সাহ্ত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

প্রদশিত দ্রব্য ও প্রদর্শক অন্য।ন্ত অলোচন। 

এষ্ঠ মাসিক-_ 

ডাঞ্জার স্পুনার সাহেণ কত্তক চিত্রশাপাম দিনাজপুরে আগত উত্তরধঙ্গ-সাহিতা- 

উপধত বিষুমৃত্তির কয়েকখানা চিন্র সন্মিগনে সভাপতিত্ব এ্রহণার্থ মাননীয় 

বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী 

এম এ. নি এল্, (নি. 'এ, ক্যাক্টাব ) 

ধার-এট-ল নহোদয়কে নির্বাচন। 

ঈষ্টারের অবকাশে উত্তরব্কগ-সাহিতা- 

সম্মিলনের অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। 

৭ম মাসিক-_ 

প্রাচীন নালিকাগ্নের শয়াংশ _শীমুক্ত বায ভারত-গবমেন্ট হইতে স্থানীয় চিত্রশাণা 
মৃতাঙ্জয় গায় চৌধুরী বাহাদুর জারির ডিডিডাির ভতঠি। 

উন্র-নঙ্গ-সাঠিত্য-সম্মিলনের বঞ& অধি- 

[বশনের দিনাবধারণ। 

মাপোচা বর্ষে নিয়লিখিত দিবসে মপিবেশনাদি হইয়াছে £ 

অধিবেশনের নাম ও তারিখ পঠিত গ্রবঙ্গ ও ঠাহার লেখক 

প্রথম মালিক অধিবেশন 

১৬ই অগ্রহায়ণ (১৩১৯)--ময়মনসিংহে ভ্যায়ণচচ্চ-_শ্রীমূক্ত অন্বিকাচরণ কাবাতীর্থ-বিষ্ঠা-বাচন্পতি 

আমরাজ ও কুমারপাপ শ্রীঘক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবস্তী 

বিশেষ অধিবেশন 

১৩ই কাস্তিক » -: ধুধিঠিরের মহা প্রস্থান--শ্রীধুক্ত রায় শরচ্চজ্ত্র দাস বাহার সিআই ই 

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন 

ওরা অগ্রহায়ণ ৮» --শরীরনিজ্ঞান-বিষয় পঞ্চম প্রাবন্ধ__সম্ভানৌংপত্তি কবিরাজ শ্রীধুক্ত 
" (দদেবেক্জনাথ রায় কাব্যতীর্থ 

তৃতীয় মানিক অধিবেশন 

১২ই পৌষ » প্রসাদ কবি ও পদচিন্তামণি-মালা--শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

চঠুর্থ মাসিক অধিবেশন 

২১শে পৌষ » নারায়ণ দেব ও পদ্মাপুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা-_শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ 
বি এ, সব ডেপুটী কলেক্টর 

পঞ্চয় মাসিক অধিবেশন 

২*শেমাঘ » --পুরিষ্যাগ্সি ও গ্যাস আলোকের ইতিবৃন্ত-_্রীধুক্ত যোগে বিস্যাভৃষণ 
কাঞজেশ্বরী-ভ্রীযুক্ত বিপিনচন্জ্র কাব্যরদ্ব 
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অধিবেশনের নাম ও ভারিথ পঠিত প্রবন্ধ ও তাহার লেখক 
যঠ মাসিক অধিবেশন, 

২৫শে ফাস্তন (১৩১ ৯) বর্তমান শিক্ষা 'ও তাহার অবস্থা শ্রীযুক্ত রাজেন্্রনাথ সেন গুপ্ত 

সপ্তম মালিক অধিবেশন 

২৪শে চৈত্র » -_পল্মাপুরাণ ও িজ বংশীদাস-_শ্রীযুক্ত বিরজান্ত ঘোষ বি এ, সব ডেপুটা 

কলেক্টুর 

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ ও পত্রিকা-প্রকাশ-সমিতির নিয্নলিখিত কার্য্যগুলি সমধিক উল্লেখযোগ্য ;-_ 

কপূর-স্তব গ্রন্থ গ্রন্থকারের ব্যয়ে সভ1 কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । এই বর্ষেই মালদহ- 

সাহিত্য-সম্মিলনের কাধ্য-বিবরণ এবং কামরূপ-সাহিত্য-সশ্মিলনের কার্যয-বিবরণ প্রকাশিত 

হইয়াছে । 

বিগত গুডফ্রাইডের ছুটাতে চট্টগ্রামে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার 

মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয়-সাহিতা-সশ্সিলনের ষ্ঠ অধিবেশন মুসম্প্ন হইয়াছে । এ সভার 

প্রতিনিধিরপে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিগ্ভালঙ্কার, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত 
পণ্ডিত পন্মনাথ বিগ্ভাবিনোদ এম্ এ মহোদয়গণ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন । 

আলোচ্য বর্ষে সভার গৃহ এবং চিত্রশালার গৃহ-নিম্্াণকার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে। 

শ্রান্থুরেন্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী 
সম্পাঙ্গক। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
রাজপাহী-শাখ। 

১৩১৯ সালের কার্ধা-বিবরণী 

১৩১৯ সালে পরিষদের. ছুইটির বেশী অধিবেশন হইতে পারে নাই। তাহার পুর্ববৎসরে 
পরিষদের অধিবেশনে উপযুক্তসংখ্যক সদস্ত উপস্থিত ন! হওয়াতে, কয়েকটি অধিবেশন স্থগিত 

থাকাতে এ বৎসর বেশী অধিবেশন আহ্ত হয় নাই। পরিষদের ভৃতপূর্বব সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
শশধর রায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় রাঞ্সাহী পরিত্যাগ করাতে পরিষদের সম্পাদক-পদ 

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার পদত্যাগে পরিষৎ অত্যন্ত হঃখিত। 

যদিও পরিবৎ সাক্ষাৎসম্বন্বে গত বৎসর বিশেষ কিছুই করিতে সক্ষম হন নাই, তত্রাচ 

রাজসাহীতে ক্কৃতী সাহিত্য-সেবীর সংখ্যা বড় কম নহে। পরিষদ্দের সভাপতি কুমার শরৎকুমার 
রায়ের প্রতিষ্ঠিত বরেন্্র অনুসন্ধান-সমিতির কাধ্য আলোচ্য বর্ষে পুর্ব্বতই চলিতেছিল। 
পরিষদের অন্ততম সদন্ত প্রযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের, প্রীযুক রমাপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত 

ছি 
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রাধাগোবিনদ বসাক, পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরীশচন্তর বি্ভারদ্ব, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত 
শশধর রায় প্রভৃতি কৃতী লেখকগণের বহু রচনা বাঙ্গাল! মানিক সাহিত্যে রীতিমত প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহারা যদি স্বীয় প্রবন্ধগুলি পরিষদে পাঠ করিয়! পরে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 

করেন, তাহ হলে পরিষদের উন্নতি দ্রুত সম্পাদিত হইতে পারে । রাজসাহীতে একটি প্রথম 

শ্রেণীর কলেঞ্জ থাকাতে নানাশান্ে বাৎপন্ন কতবিদ্য ব্যক্তির অভাব নাই। আমি সর্বাস্তঃ- 

করণে তাহাদের দৃষ্টি পরিষদের প্রতি 'আাকর্ষণ করিতে ইচ্ছ! করি। পরিষদের সভা রীতিমত 

আহত হইলে রাজসাহীর বিশাল ছাব্রসমাজেরও মনোযোগ সাহিতাচচ্চার দিকে আকুষ্ট হইতে 

পারে। 

শ্নীপঞ্চানন নিয়োগী 

সম্পাদক । 

বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষৎ 
ভাগলপুর-শাখা 

১৩১৭৯ 

বর্তমান বর্ষের মাঘ হুইতে চৈত্রের মধ্যে শাখা-পরিষংকে দুইবার স্থান পরিবর্তন করিতে 
হইয়াছে এবং অবশেষে ভাগলপুর ইন্পটিটিউটের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহত হইয়া পুনরায় ইন্সটিটিউট. 

গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে। শাখ।-পরিষদের মত একটি অনুষ্ঠানের স্বাতন্ত্রা রক্ষা একান্ত প্রয়োজন 
এবং সেই হিসাবে ইহার নিজের বাঁড়ী হওয়া একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইহার বর্তমান অবস্থায় 
তাহা সম্ভবপর নছে। এই উদোশ্রে সমগ্র ব্দেশের দানশীল উদার মহোদয়গণের নিকট অচিরে 
একটি প্রার্থনা করিবার কল্পনা, ইহার পরিচালকগণ করিতেছেন । 

এই বংসর মূল-পরিষদ্দের অনুকরণে একটি ছাত্র-সভা খোলা হইয়াছিল। স্থানীয় কলেজের 
উদ্মশীল অধ্যাপকগণের যত্বে এই সভার কার্য এমন ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, যাহাতে 
ছাত্রগণ উপকৃতি বোধ করিয়াছিলেন । 

নিম্নলিখিত কর্মচারী এ বৎসর শাখা-পরিষদের কার্ধা-পরিচাঁলন করিয়াছিলেন £__ 

যুক্ত চত্রশেখর সরকার এম্ এ, বি এল সভাপতি 

»  প্রতাচরণ বন্দোপাধ্যায় এম্ এ,বি এল 1 
টিক রর ্য ] সহকাম্ী মতাপতি 

শ্রীযুক্ত মলীজ্ুমাথ গল্োপাধ্যায় সম্পাদক 
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শ্রীযুক্ত প্রেমন্থন্দর বস্থ এম্ এ 
” গিরীন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ সহকারী সম্পাদক 

» সত্যন্থন্দর বন্ বি এল্ 

» গোপেশ্বর দাস নিও 

আলোচ্য বর্ষে ৭টি মাসিক, ৩টি ছার ও ৪টি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়, তাহার তালিক। 

নিম্নে প্রদত্ত হইল £-_ 
মাসিক 

বিষয় বক্ত! বা লেখক সভাপতি 

১। ভাগলপুরের ভৈগোলিক তদ্ব--শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় রেভাঃ এসকে, তরফদার 
এম্ এ, ৰি এল্ 

২। বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধান-প্রণালী-_শ্রীযুক্ত যতীনাথ ঘোষ এ 
. এম্ এ, বি এল্ আযুক্ত সারদামোহন 

নেপচুনের আবিফার-_ ্রীযুত্ত' শিশিরকুমার মিত্র ত্টাচার্ধা এম্ এ 
এম্ এসসি 

৩। কল্পনার রাজা-_ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী গুপ্ত ] শ্রীযুক্ত প্রভাচরণ বন্দোপাধ্যায় 

র্্যমুখী ও ক্যাথারীন-_-শ্ীযুক্ত চারচন্্র চৌধুরী বি এল্ ] এম্ এ, বি এল্ 

৪। ধর্ম ও সাহিত্য শ্রীযুক্ত ইরেন্ত্রলাল রায় বি এল্ শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্ত্র বাগচী বিএ 
(কাণ্টাব) এল্ এল্ ডি (ডাবলিন) 

৫। ইথার ও জড়-- শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র এম্ এস্সি শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্ত্র বাগচি 
৬। আধুনিক বাঙ্গালাসাহিত্য-শ্রীযুক্ত রুষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ ৪ ৪ 
৭। প্রাচীন হিন্দু-সমাজ-_ শ্রীযুক্ত অনুপমচন্ত্র রায় বি এল শ্রীযুক্ত কুষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ 

ছাত্র 
বিষয় বস্ত! বা লেখক সভাপতি 

১। বিলাতের ছাত্র-জীবন-_শ্রীযুক্ত প্রেমস্ন্দর বন্থু এম্ এ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ 

২। প্রস্তাবনা-_ শ্রীযুক্ত ভূপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ] 

পশ্চিম-ভ্রমণ__ আননদস্ন্দর বনু  শরযুজ মশীজলাখ 
সমাপ্তি- আশুতোষ দেবি এ 594 

*। মাতৃভাষা-_ শ্রীযুক্ত মেঘেন্্রলাল রায় । শ্রীযুজ কষ্চবিহারী গুপ্ত 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ-__ ৮” হেমস্তকুমার চক্রবর্তী | এম্ এ 

বিশেষ 

বিষয় | বক্তা! বা লেখক সভাপতি 

০ টা ০- এ নিবারপচ্জ মুখোপাধ্যায় 
জীধুক্ত সুরেজনাথ মভুষঘার বিএ ... এম্ এ, বি এল্ 
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বিষয় বক্তা বা লেখক , সভাপতি 

ছাত্র-বিভাগের অনুষ্ঠানের অধিবেশন যুক্ত প্রেমনুন্দর বস্থ এম্ এ 
শোক প্রকাশ 

রাজ। বিনয়কক্ দেব বাহাদুরের শ্রীযুক্ত স্বরেন্্রনাথ 
মৃত্যুতে গঙ্গোপাধ্যায় [ 

কৃতজতা প্রকাশ শ্রীযুক্ত দীননাথ দে 

শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত ] বি এল্ 
দান এম্ এ 

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকাগারের উন্নতির জন্ত বদান্তপ্রবর মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্্রচন্্র নন্দী 

বাহাছুর ৫*২ টাকা দান করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র এম্ এস্নি কুড়ি টাকা মূল্যের 
পুস্তক দান করিয়াছেন। ইহাদের নিকট শাখা-পরিষৎ বিশেষরূপে কৃতন্র। নানাকারণে শাখা- 

পরিষৎ অনেকের নিকট বিশেষভাবে খণী; তাহাদিগকে আমার্দের আস্তরিক ধন্তবাদ 'নিবেদন 

করিতেছি। 

ভাগলপুর । হীমণীন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

: ১৫ই শ্রাবণ, ১৩২০] সম্পাদক । 

বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষৎ 
বহুরমপুর-শাথ। 

গত বংসর নান! দৈবছর্তিপাকবশতঃ বহরমপুর-শাখা-পরিষদের একটিও আঁধবেশন হয় 

নাই। গত শাবণ (১৩২০) সালে নূতন সভা-সংগঠনের পর এই বার সভার কাধ্য রীতিমত 
চলিতেছে। 

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

সম্পাদক । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ - 
গৌহাটি-শাখা 

১৩১৯ সালে কার্যাবিবরণ 

১। কর্মচারী ঃ--১৩১৯ সালের প্রারস্তে সভার কার্ধ্যনির্ধবাহার্থ কটন কলেজের দর্শনের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্তী বেদাস্ততীর্থ এম্ এ সভাধ্যক্ষ, কলেজের বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেস্থর তট্রাচাধ্য এম্ এ সম্পাদক, শ্রীযুক্ত নিশিকাস্ত বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত 
হুয়েশচজ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশক্নগণ সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত আগুতোব চট্টোপাধ্যায়, 

শ্রীযুক্ত প্রফুনচত্র রায়, জ্রীধুক্ত কালীচরণ সেন, শ্রীযুক্ত রাজেজলাল চক্রবর্তী, প্রীযুক্ত সভীশচগ 
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দাস ও শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্ গোস্বামী মহীশয়গণ কা্য-নির্বাহক-সমিতির অতিরিক্ত সমস্ত নির্বাচিত 
হন। | 

পরবর্তী কালে ইহাদের মধ্যে সভাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বনমালী বাবু কাশ্মীরে কর্ণ গ্রহণ করিয়া 
যাওয়ায় তাছার স্থলে শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্ত্র দাশ গুপ্ত মহাশয় সতাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর বাবু 

সম্পাদকের পদ ত্যাগ করায় তাহার স্থলে শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক এবং 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র দাস ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়গণ অন্থাত্র বদলী হওয়ায় তাহাদের 

স্থলে শ্রীযুক্ত তুবনমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত দেবেন্রনাথ মহিস্তা মহাশয়গণ কার্ধ্য-নির্ববাহক-সমিতির 

সদন্ত নির্বাচিত হন। 

২। অধিবেশনের সংখ্যা, স্থান, কাল £-_-এ বতমর সভার মোট ৭টি অধিবেশন হুইয়াছে। 

সকল অধিবেশনই সভার জন্ট নির্দিষ্ট লাইব্রেরী-গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। অধিবেশন প্রায়ই 

সন্ধ্যার প্রাকালে এবং ২ ঘণ্ট! হইতে ৩ ঘণ্টাব্যাপী হইয়াছে। 

৩। জনসংখা!। £-_-এ বৎসরের বিভিন্ন অধিবেশনে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের সংখ্যা পুর্ব 

পূর্ব বংসরের তুলনায় গড়ে কম হইয়াছে । সংখ্যা বেশীর পক্ষে ৭০1৮০ ও কমপক্ষে ১৫২৪ 

হইয়াছে । 

৪। সভ্যসংখ্যা £__সভাস্থাপনের অব্যবহিত পরে সভাসংখ্যা হইয়াছিল প্রায় ৮* জন) 

বর্তমানে সভ্যসংখ্যা ১৪০ জন। | 

৫। অধিবেশন £__এ বৎসরের ৭টি অধিবেশনে ২২টি প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি পঠিত ও 

আলোচিত হইয়াছে । উহাদের মধ্যে ৪টি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, ৩টি কাব্যের সমালোচনা, ২টি 

ধরতিহাসিক প্রবন্ধ, ২টি জাতিবিশেষের আচার-ব্যবহার, ২টি উদ্বোধিনী, ২টি কবিতা, টি 

পৌরাণিক ইতিবৃত্ত, ১টি গ্রদ্ুততব, ১টি ব্যাকরণ, ১টি দার্শনিক প্রবন্ধ, ১টি পৌরাণিক জ্যোতিষ 

ও ১টি প্রতিহাসিক চিত্র। 

৬। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচিত বিষয় ও লেখকগণের নাম £ 

আলোচিত বিষয় লেখক 

১ম অধিবেশন ১। উদ্বোধনী শ্রাযুক্ত বনমালা বেদাস্ততাথ 

২। গ্রতি ও বল » স্ুরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

৩। মায়! মোরিয়া গ্রন্থ এ হেমচন্দ্র গোস্বামী 

ংর অধিবেশন ৪। বৈদিক ও পৌরাণিক জ্যোতিষ » তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

৫। উত্তরচরিতে রাম-চরিত *. হেমচন্ত্র রা 

৬। কবিত৷ » দেবেন্দ্রনাথ মহিত্ত। 

৭ অসমীয় পুথি-বিবরণ «এ উমেশচজ্জ দে 

৩য় অধিবেশন ৮। আন্দোলন ও তরঙ্-গতি এ সুরেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

৯। ছুর্গেশননিনী , স্তামাচরণ চক্রবর্তী 

১০। কল্যাণী শক্তি 5 প্রসরচজ দাশ গণ 
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আলোচিত বিষয় লেখক 

৪র্থ অধিবেশন ১১ হ্যায়-দর্শন জীযুক্ত শ্ামাচরণ চক্রবর্তী 

১২। তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাষা ৮» সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

১৩। আমেরিকার প্রজাতন্তব » ভূবনমোহন সেন 

৫ম অধিবেশন ১৪। পৌরাণিক নরকাশ্থর « ন্ুরেশচক্দ্র বন্দোপাধ্যায় 

১৫। ভাটিয়া » দেবেন্্রনাথ মহিস্তা 

৬ষ্ঠ অধিবেশন ১১। আমেরিকার প্রজাতন্ত্র » ভুবনমোহন সেন 

| ১৭। পীর মালে কলগাম্ , শ্রীপতি রক্ষিত 

৭ম আধবেশন ১৮1 কনা » দেবেন্দ্রনাথ মহিত্ত! 

১৯। বাঁঙ্ল! স্বরের প্ররুতি » নিশিকান্ত বিশ্বাস 

২০। তিব্বতে মুতের সৎকার » দেবেন্ত্রনাথ মহিস্তা 

২১। ঈথর স্ুরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

২২। রাজ। রাজবল্লভের প্রতিমৃত্তি (প্রন) জীধুক্ত শ্তামাচরণ চক্রবস্তী 

এতত্তিন এ বৎসরে কাধ্যনির্বাহক-সমিতির তিনটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে । তন্মধ্যে 

তৃতীয় অধিবেশনের উদ্দেশ ছিল-_পরিষদের বাৎসরিক ৫১৩১৯ বঙ্গাৰ্ ) অধিবেশন জন্য কর্তব্য- 

নিণয়। 

শ্ীস্থরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
গৌহাটি 

সম্পাদক ] 

বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষং 
বারাণসী-শাখা 

আলোচা বষে পারাণসী-শাখার চতুর্থ বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। এই বংসরে নানাকারণে 

কেবল ছয়টি মাত্র অধিবেশনেরই বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে দুইটি লোকসমাগমা- 
তাবে সম্মিলিতই হইতে পায় নাই, অবশিষ্ট চারিটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পারের 
লিখিত ভদ্র মহোদয়গণ কর্তৃক লিখিত ও পঠিত এবং সমবেত সভ্যগণ কর্তৃক আলোচিত 
হইয়াছিল £- 

১। বঙ্গভাষায় সংস্কত ছন্দ-_ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 
: ২1 অমোধবর্ষ-- » হরিহর ভট্টাচার্যা 
৩। সমান-রক্ষা ও শরীরতত্ব-. * কবিরাজ মোহিনীমোহন কাব্যতীর্থ আমূর্বেদরত্ব 
&81 অনসুয়া ও প্রিকংবাদা!-_-. » রামসহাক্স কাব্যতীর্ঘ 
৫। মেদূতের সমস্তাপূর্তি_ » -হরিহর ভট্টাচাধ্য 
৬ সঙ্গীতের মাহাত্য ও উপকারিতা,  লেপালচজ্ রায় 

5886871548৭ 
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বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের পুস্তকালয়-বিভাগে আলোচ্য বর্ষে ৯২ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে; 
তন্মধ্যে ৬৪ খানি গ্রন্থকার ও প্রকাশক মহোদয়গণ কর্তৃক বিনামূল্ প্রদত্ত ও অবশিষ্ট ২৮ খানি 
২৬৪%/০ মূল্যে ক্রীত। উহার পাঠাগারেও বর্ষশেষে প্রায় ৮* খানি সংবাদ ও সামগ্নিক পত্র 

সম্পাদক মহান্থভবগণের অনুগ্রহে বিনামূল্যেই প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । এজন্য উক্ত সম্পাদক 

মহোদয় ও পুস্তকদাতা! মহান্বভবগণ কাণীস্ত সাহিত্য-সেবকগণের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। 

ছাত্র-পরিষৎ ঃ--ছাত্রগণ প্রতি সপ্তাহে সম্মিলিত হইয়া নান! বিষয়ে প্রবন্ধাদি রচন! দ্বার! 

যথানিয়মে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে স্থানীয় চতুষ্পাঠীর বিস্ার্থী ও ইংরাজি স্কুল- 
কলেজের ছাত্রগণ শ্রীঘুক্ত মভয়তারণ ভট্টাচার্যের পর্যযবেক্ষণাধীন থাকিয়! পরস্পর সৌহার্দের 
সহিত সমানভাবে মাতভাবান্ুরাগ প্রদশন করিয়া শাখা-পবিষদের অধিবেশনাদির অল্পতা- 

জনিত ক্রুটির 'মাংশিক সংশোধন কবায়, স্থানীয় সাহিত্যসেবিগণের সাধুবাদ অর্জনে 'সমর্থ 

হইয়াছেন। ভগবান্ বিখেশ্বর ঠ!হাদিগের সাহিতা-সাধনা সিদ্ধির পথে তুলিয়া দিন। 

শ্রীললিতমোহুন মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদক । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
বরিশাল-শাখ। 

(দ্বিতীয় বর্ষের কার্যা-বিবরণ ) 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিধদের বরিশাল-শাখার দ্বিতীয় বর্ষ শেষ হইয়াছে । যথাকালে আমাদের 

অবলম্বিত এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি পরিপুষ্ট ও ফরপ্রস্থ হইয়! উঠিলে, অনিবার্ধযরূপেই যে 

এতদেশের প্রভূত উরনতি সাধিত হইবে, তংপক্ষে 'অণুমাত্র সংশয়েরও কোন সঙ্গত হেতু নাই। 
কিন্ত একথা আজ একান্তই অস্বীকার্ধা যে, পরিষদের এ শাখার সংরক্ষণ ও প্রসারণে 

প্রয়াসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশের বার্থ শুভ স্থচিত হইতেছে । বাখরগঞ্জ জেলার শিক্ষিত 

জনসাধারণ এত কাল সাহিত্যের শ্বধা-স্বাদ হইতে অসহায় ভাবে বঞ্চিত ছিলেন; আজ সেই 
বরিশালের সর্বত্রই একট! সাহিতািক স্পন্দন অতি ন্ুম্পষ্টর্ূপে লক্ষিত ও অনুভূত হইতেছে । 

সাধনাই অনুশীলন এবং অন্তশীলনই শক্তি-বিকাশের মূলমন্ত্র। 

আলোচন! 

আলোচ্য বৎসরে নিয়মিত ছাদশটি অধিবেশন বাতীত চিরন্ময়ণীয় কবিবর ৮দ্বিজেন্লাল 

রায় মহোদয়ের আকন্মিক ও অকাল-বিয়োগে শোক-প্রকাশার্থ জন-সাধারণের একটি মহতী 

স্বতি-সভ| শাখা-পরিষৎ কর্তৃক আহত হইয়াছিল। এই শোক-সভায় স্থানীয় সহকারী জজ্ 
শীবুক্ত এন্, কে, ঘোষ আই, সি, এস্ মহাশয় সভ্ভাপতি হইয়াছিলেন এবং সহরের যাবতীয় 
শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 
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এ বৎসয়ে নির্দিষ্ট ঘাদশটি মাসিক অধিবেশনে পঠিত ্রবন্ধাদিয় একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় 

নিষ্বে প্রকটিত হইল $-- 
মাসিক অধিবেশনের পরিচয় 

- তারিখ নম্বর বিষয় - লেখক 

২২শে ভাদ্র (১৩১৯) ১ম সায়ন-কৃত খখেদ- শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন 
তাষ্যের ভূমিকা বি এ 

৫ই আশ্বিন » ৩য় . রাঘায়ণের উত্তর- শ্রীযুক্ত কুমুদ্রকান্ত বন্ধ 

কাও : বি এল্ 

১২ই আশ্বিন » ৩য় বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত ফোগেন্্রকুমার 
"ঘাষ এম্ এ 

৯ই অগ্রহায়ণ » ও মহাকবি কালিদীসের পণ্ডিত স্্রীযুক্ত কাশীশ্বর 

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গুপ্ু-কাব্যতীর্থ 
তৎকৃত রঘুবংশ 

কাব্যের সমালোচনা 

২২শে অগ্রহায়ণ, ৫ম রামায়ণের উত্তর- শ্রীযুক্ত কুমুদকাস্ত বন 
কাও বি এল্ 

২৩শে অগ্রহায়ণ , ৬ষ্ঠ  রামায়ণের উত্তর- শ্রীযুক্ত কুমুদকাস্ত বন্ধু 
কাণ্ড বি এল্ 

এই পৌষ “ম. ১। নাসিক পীঠ (১) শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্ 
গুপ্ত-কবিরদ্ধ 

২। চন্্দ্বীপ রাজ্যের (২) শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্ত্র 
সীমানিণন পৃততুগ্ড 

২৭শে পৌর ৮ম. ১। সমা-তত্ব (১) শ্রীযুক্ত হুরেজনাথ 
| রায় চৌধুরী? 

»। কালিদাস- (২) শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ 

প্রসঙ্গ ঘটক 

ওয়া! কান্ধন টম বিশ্বনৃত্য ভীযুক্ত পরেশনাখ সেন 
বি 
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তারিখ নশ্বর বিষয় লেখক মন্তব্য 

৫ই বৈশাখ ১৩২* ১*ম  ১। নলচিড়ার সৈয়দ- (১) শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার 
বংশ সেন 

২। নিশ্ব-বিষ্ভালয় ৫২) শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্ 

দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্ 

১০ই জ্যৈষ্ঠ ৮. ১১শ ১ বঙ্গ-সাহিত্যে ৫১) শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র 

দিজেন্ত্রলাল মুখোপাধ্যায় 

২। ৬মুরেজ্রনাথ (১) শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ 

রায় চৌধুরীর ঘোষ দস্তিদার 

সংক্ষিপ্ত জীবনী 

বিশেষ ন্মরণ শ্রীযুক্ত দেবকুমার কবিবর 

অধিবেশন রায় চৌধুরী ৬দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়ের পরলোক- 

গমনোপলক্ষে 

আহত শোক- 

সভায় পঠিত হয় । 

৩১শে জোষ্ » ১২শ গন শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ু 
এম্ এ, বি এল্ 

গৃহ-নিল্মাণ 

স্থানীয় শাগা-পরিধদের গুভ-নিন্মাণার্থ এখন হইতেই ঘংকিঞ্িৎ আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে । 

এতদর্থে কাশীমবাজারের দানবীর মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দরচন্দ্র নন্দী বাহাছুর স্বতঃপ্রবৃ্ত হইয়। 

দুই শত টাক! অর্থনাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। তত্তিন্ন আরও সাত শত টাক চাদ! স্বাক্ষরিত 

হইয়াছে এবং পরিষদের সম্পাদক বরিশাল সহরের মধ্যস্থলে অন্যূন পঞ্চসহত্ত মুদ্র। মূলোর 
একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন। শাখা-পরিষদের আলয় নির্মিত হইলে ইহার চির-স্থাযিত্ 

সম্পর্কে আমর! নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। পরিষদের শুভৈষী সদন্ত ও বঙ্গ-সাহিত্যের সেবকবৃন্দের 

(নকটে সান্ুনয় প্রার্থনা করি, তাহার! সাধ্যানুসারে এই গৃহ-নিশ্মীণ-তহবিলে শ্রদ্ধা ও গ্রীতি- 

সহকারে ইচ্ছান্ুরূপ সাহাধ্য দান করিতে যেন অণুমাত্রও কু! বোধ করেন ন|। 

সংগ্রহ 

চ্্র্বীপ-রাজগণের একটি পুরাতন কামান স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও শাখা-পরিষদ্দের পরিপোষক 
শ্রীযুক্ত এফ, ডবলিউ, খ্ং আই সি এস্ মহাশয় শাখা-পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। এ বংসর 
কতকগুলি প্রাচীন পুথি ও দলিলাদিও সংগৃহীত হুইয়াছে। 

চি] 
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সথবর্ণ'পদ ক-খেদণ। 

শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে ইহার সম্পাদক পপূর্ববঙ্গে নারীজীবন” সম্পর্কে সর্বোত্তম 
প্রবন্ধের জন্ত একটি স্তবর্ণ-পদক উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন । 

অবস্থা! 

স্কানীয় শাখ-পরিষদের 'মাভ্যন্তরীণ অবস্থ৷ উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে । প্রথম বর্ষে 
ইহার সদস্ত-সংখ্যা ছিল 'এক শত ছাপ্লার, এবার এই এক বংসরে ইহার আরও একশত নূতন 
সদস্য বদ্ধিত হইয়াছে । গত বংসর ইহার তহবিলে সর্বপ্রকারে ৬১৭।/* আন! আর হইয়াছিল 
এবং বিবিধ খরচ বাদে নগদ ৪০০২ টাকা গচ্ছিত ছিল; এবার তৎস্থলে নয় শতাধিক টাকা আয 

এবং ব্যয় বাদে অগ্ঠাবধি ছয় শত টাকা উদ স্ত হইয়াছে । 

শ্রীদেবকুমার রাঁয় চৌধুরী 
সম্পাদক |. 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 
ট্টগ্রাম-শাখা 

দ্বিতীয় বাধিক উৎসবসভ| 

বিগত ২৭শে আধাঢ শুক্রবার অপরাহ ৫॥০ ঘটিকার সময় স্থানীয় স্তাখনাল স্কুল-গৃহে সাহিত্য- 

পরিষদের দ্বিতীয় বার্ধক উৎসব-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কৰিগুণাকর নবীনচন্ত্র দাস 
মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলে আধ্যসঙ্গীতসমিতির কয়েকজন সদস্ত এ্রক্যতানবাদন 

ও সঙ্গীত করেন। অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ছ গুহ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সহকারী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাঁচরণ চৌধুরী দ্বিতীয় বর্ষের কাধ্যবিবরণ পাঠ করেন। ন্থুকবি 
শ্রীযুক্ত জীবেন্্রকুমার দত্ত মহাশয়ের রচিত “প্রেম-নিষ্ঠ” শীর্ষক একটি সুন্দর কবিতা পঠিত হয়। 
ভারতধন্্-মহামগুলের প্রচারক শীষুক্ত চন্দরকান্থ সাঙ্যতীর্থ ধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃত। 

করেন। তদনস্তর গত বৎসরের কাণ্যকারকগণ অবসর-গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পর 
আগামী বর্ষের জন্য নিয়লিখিত কন্মপরিচালকগণ নিযুক্ত হন। 

শ্রীযুক্ত কবিগুণাকর নবীনচন্ত্র দাস সভাপতি 
« রায় নবীনচন্ত্র দত্ত বাহাদুর 
» মাননীয় প্রসন্নকুমার রায় সহকারী সভাপতি 
» ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী সম্পাদক 
» মৌলবী আবছুল করিম 
« দ্ীনেশচক্ রায় সহকারী সম্পাদক 
» বিপিনচজ্জ চৌধুরী. ছাত্রসভ্য-পরিদর্শক 
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তৎপরে আগামী বৎসরের জন্ত কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি গঠিত হয়। অবশেষে সভাপতি 

মহাশয় তাহার সারগর্ভ বক্তৃতা পাঠ করেন। পরিশেষে আর্ধ্যসঙ্গীত-সমিতির এঁক্যতানবাস্চ 

ও বিদায়-সঙ্গীত হয়। শ্রীযুক্ত স্খেন্দুবিকাশ রাঁয় গত বংসরের কম্ম-পরিচালকগণকে ধন্যবাদ 
প্রদান করেন এবং সভাপতি মহাশয়কে "প্রভাত" পত্রিকা পরিচালনের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ 

জ্ঞাপন করেন। শ্রীধুক্ত মাননীয় প্রসন্নকুমার রায় মহোদয় আর্ধাসঙ্গীত-সমিতির সদন্তগণকে 

তানলয়-সহকারে সুমধুর একা তানবাগ্য ও সঙ্গীতের জগ্ত বিশেষ ধন্তবাদ প্রদান করেন। রাত্রি 

প্রায় ৯ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়। 

্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী শ্রীনবীনচন্ত্র দাস 
সম্পাদক । সভাপতি। 

বঙ্গীয়-মাহিতা-পরিষৎ 
টট্টগ্রাম-শাখ' 

দ্বিতীয় বাধিক কার্্যবিব রণ 

পরমকারুণিক পরনপিতার করুণাঁৰবলে এই শাগা-পরিধদের দ্িতীয় ব্য পূর্ণ হইল। 

আলোচ্য বর্ষের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা চট্টলে বঙ্গীর-সাহিত্য-সঞ্িপনের ধষ্ঠ বার্ষিক 

অধিবেশন। সভয়ে আমর। এই বিরাট ব্যাপারে হস্তক্গেপ করিনাছিণাম । সুচারুরূপে ইহা 

নির্বাহিত হওয়ায় আমর! নিজকে রুতার্থ মনে করিতেছি । শুভক্ষণে সন্মিলন-কার্যযনির্বাহক- 

সমিতি কর্ম্নবীর শ্রীযুক্ত হরিশ্ন্ত্র দন্ত মহাশয়কে সাধারণ সমপাদক-পদে বরণ করিয়াছিলেন। 
তাহার এবং জনপ্রিয় পরম উৎসাহী বন্ধু শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরীর অক্লান্ত পরিশ্রমে, 
শ্রীযুক্ত রায় নবীনচন্ত্র দত্ত বাহাছুর এবং কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র দাস মহাশয়ের সাহচর্য 

এবং স্থানীয় মহানুভব বিশিষ্ট বণিক্স্প্রদায়ের আন্ুকূল্যে ইহার সফলতা! বেশী পরিমাণে সাধিত 

হইয়াছিল। সম্মিলনের প্রায় ৪৬০২ চারি শত যাট টাক1 উদ্দত্ত আছে। কাঁধ্য-বিবরণ 
ুদ্রীঙ্কণের ব্যয় বাদ বাকী টাকা কাধ্যনিব্বাহক-সমিতি এই সমিতিকে অপণ করিবেন আশা 

করি। 

সভা সংখা। 

এই সমিতির বর্তমান সভ্যসংখ্যা ১২১ জন। 'মআালোচ্য বর্ষে বার জন স্থানায় বিশি্ 

ভদ্রলোক সভ্য-তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। 

ছাত্রসভ্য 

এই বৎসর স্থানীয় “ছাত্র-সাহিত্য-সমাজ” পরিষদের অস্তভূক্ত হুইয়াছে এবং ইহার সভ্যগণ 

পরিষদের নিয়মানূসারে ছাত্রসভারূপে গৃহীত হইয়াছেন। 
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জধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির বৈঠক ব্যতীত নটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে। 

সম্মিলনের কার্ষো ব্যাপূত থাকিতে হইয়াছিল বলিয়। কয়েকটি অধিবেশন হইতে পারে নাই। 

প্রবন্ধ 

আলোচ্য বর্ষে যথা ক্রমে “জন্মাস্তর-রহস্ত,” ভারতীয় মুসলমান নরপতিগণের *পুণ্ত ও স্থাপতা 

শিল্প,” “নবীনচন্দ্রের শৈলজা,” “বিক্রমোর্ববশী,” দপুর্বস্থৃতি,” "সাগরমহিমা, পললিত-কলা,” 

“অধ্যাশ্ব-সাধনা,” “মেঘদুূতে কালিদাস” এবং পপ্রার্থন! ও উপাসনা” এই কয়েকটি প্রবন্ধ 
পঠিত হয়। 

পঞ্জিকা! 

বিগত বার্ধিক বিবরণের মগ্চব্যানুসারে “প্রভাত” নামক একখানি ত্রেমাসিক পত্রিকা 

বিগত অগ্রহায়ণ মাস হইতে প্রচারিত হইতেছে । সম্প্রতি সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় ইহার 

ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। তন্নিমিত্ত তাহার কাছে পরিষৎ বিশেষভাবে খণী। 

আয়-বায় 

এই বৎসরের আয় ৫৯২ উনষাট টাক এবং বায় ৪৮২ আট চলিশ টাকা। 

ছাত্রসভ্যগণ রীতিমত ও'হাদ্দের পাক্ষিক সভায় উপস্থিত থাকিয়! সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি 
পাঠ ও সমালোচনা করেন। - অ।লোচ্য বর্ষে “নবীনচন্্রের স্থৃতিসভ।”, “শিবপুর দুর্ঘটনাসম্প্কীয় 
সভা” এবং "৬দ্বিজেন্ত্রণাল রায়ের জন্য শোৌঁক-সভ1” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

শত্রিপুরাচরণ চৌধুরী 
সম্পাদক। 
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সাহ্ত্য-পরিষৎ-পঞ্জি ক 

প্রতিযূর্তির তাঁলিক। 

রামমোহন রাম্ব-_পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শান্্ী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত । 

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্যাসাগর --জীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাঞুর মহাশয়ের প্রদত্ত । 
মছুধধি দেবেন্্নাথ ঠাকুর _-শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনা ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত । 
হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_হেমচন্দ্র-স্বতি-রক্ষা-সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত । 

চিত্র 

বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দিবোন্দুন্ুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পুরেন্ুনুন্দর 

বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তক প্রদত্ত । 

দীনবন্ধু মিব্র--ভ্রীমুক্ত চ[ঞ্চন্দ্র সিএ প্রভৃতি দ্বীনবন্ধু বাবর পুল্রগণ কর্তৃক প্রদত্ত? 

অক্ষয়কুমার দত্ত--শ্রীবুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত । 

ভূেব মুখোপাধ্যায়--শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 

কালীগ্রসন্ন সিংহ- শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় কর্তৃক:প্রদত্ত ৷ 

পারীাদ মিত্র (টেকঠাদ ঠাকুর )-_ শ্রীযুক্ত চারচন্দ্র মিত্র ও ভ্রাভৃগণ কর্তৃক প্রদত্ত। 

চন্দ্রনাথ বন্থ--পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত । 

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার-_-শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 
যোগেন্দ্রচন্্র বন্থু__জীযুক্ত ব্রদা প্রসাদ বস্তু মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত । 
রামতম্ু লাহিড়ী-_শীযুক্ত শরংকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত । 

কবিরাজ গঙ্গাধর কবির --শ্রীমূক ত্রান্বকেশ্খর রায় প্রদত্ত ফটে! হইতে পরিষদের 
বায়ে প্রস্থত। 

আননারাম বড়,য়া--. ) শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র বন্েযোপাধা।য় দত্ত ফটে! হইতে 
মাইকেল মধুসথদন দত্ত--.] পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত। 
রামগোপাল সেন-_-৬কালীগ্রসন্ন সেন কর্তৃক প্রদত্ত । 

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীক্রচন্্র নন্দী---পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত। 

রাজ! গ্রীযুক্ত যোগেন্্রনারায়ণ রায় বাহাছুর-_-পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত। 
কালীকঞ্চ ঠাকুর- শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 
রাজনারায়ণ বন্থ-্রীষুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী-_তাহার স্বর্গীয় পুত্র কর্তৃক প্রদত্ত। 
উমেশচন্্র বটব্যাল- শ্রীযুক্ত সত্যে্ত্রনাথ বটব্যাল মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ব। 
ঈশানচন্্ বন্দ্যোপাধ্যায়_-কতিপয় বন্ধুর দত্ত অর্থে পরিষদের যত্ধে প্রস্তুত । 
শ্বামী বিৰেকানন্দ--বেলুড় মঠাধিপতি মহারাজ শ্রন্ধাদনদ স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত । 
মাইকেল নধুহ্দন দত-_ীযুক্ত প্রফুয্পনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক গ্রদত। 



২৪। 
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রামমোহন রায়--পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত | 

২৫। ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর-_-শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্্র বিগ্যারত্ব কর্তৃক প্রদত্ত 
২৬ । 

৭ 

২৮ । 

২৯ | 

৩০ । 

৩১। 

৩২1 

৩৩ | 

৩৪। 

৩৫ | 

৩৬। 

৩৭। 

২)টো । 

৩৯। 

ছুর্গাদান কর-_ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন। কর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ব। 
রজনীকান্ত গুপ্ত--পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত। ১ 
রামদাস সেন--শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত বোধিস্ সেন মহাশযগণ কর্তৃক 

প্রদত্ত । 

শিশিরকুমার ঘোষ-_শিশিরকুমার-স্থৃতি-সমিতির অর্থে প্রস্তত। 

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্াভূষণ__তাহার পুক্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত । 
আচার্ধ্য সত্যব্রত সামশ্রমী_স্টাহার পুন্র শ্রীযুক্ত হিতব্রত সামরদ্ব মহাশয় কর্তৃক 
প্রদত্ত । 

প্রিয়নাথ চক্রবন্তী-_-তাহার ভক্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত। 
বীরেশ্বর পাড়ে__তাহার পুল শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাড়ে মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত । 

মিঃ ই, বি, হাভেল-_শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত । 

হরধ্যানভঙ্গ-_ শ্রীযুক্ত ললিতচন্্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক 'প্রদত্ত। 
মদন-ভম্ম-_-শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদন্ত। 

কতিপয় পুরাতন চিত্র-_শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাগ বন্দ্যোপংপ্যাদ কর্তৃক প্রদত্ত । 
মেরী কার্সেন্চ। এর আগ্কতা ক্লফটন নগরে রামমোহন রায়ের সমাধি-__ 

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত । 

সীতারামের কীর্তির ধ্বংসাবশেষের ফটো-_্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার কর্তুক 

প্রদত্ত 
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বঙ্গীয়-সাহিত7-দম্মিলন 
জষ্ঠ অশ্িকেশন্- জেউগ্রাঙ্ম 

সভাপতি-_প্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র লরকার বি এল্ 
প্রথম দিবস--৯ই চৈত্র ১৩১৯, ২২শে মার্চ ১৯১৩, শনিবার 

পর্ববাঢ--৮ টিক: 

১। স্থানীয় আরধ্য-সঙ্গীত'সমিত্তি কর্তৃক 'একতান-বাদন। 

২। উক্ত সমিতি কর্তৃক বিরচিত ও সমিতির সভাগণ কর্তৃক গীত প্ধন্ত আজি দীন-ভবন 

ধন্য জননী চট্টলা” ইতি মত্যর্থনা-সঙ্গীত | 

৩। স্তোব্র-পাঠ--পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্তৃক স্বরচিত পবাগ্দেবী- 

স্তোত্র” পাঠ। + 

৪। গত বর্ষের চুঁচুড়া অধিবেশনের সভাপতি মাননীয় মহারাজ শ্্রীযৃক্ত মণীন্ত্রন্্র নন্দী 

বাহাছুরের লিখিত অভিভাষণ-__তাহার অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় সঙ্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাঃ 

-২ প্রচুর রায় মহাশয় কর্তৃক পঠিত । 
৫। অজার্থনা-সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের অনুপস্থিতি 

নিবন্ধন শ্রীযুক্ত মাত্রামোছন সেন মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
শ্রীযুক্ত শশান্কমোহন মেন বি এল্ মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ পাঠ করেন। 

ও। সভাপতি-বরণ--প্রস্তাবক --রায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র দত্ত বাহাছুর 

সমর্থক -- মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেব প্রসাদ সর্বাধিকারী 
অন্ুমোদক- শ্রীযুক্ত মুন্শী আব,ল করিম 

» পগ্নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্াাবিনোদ এম্ এ 
» বিপিনচন্্র পাল 

" দেবকুমার রায় চৌধুরী 
৭] শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ম্বরচিত “বরণ নামক কবিত| পাঠ করেন। 

৮। ম্বস্তিবাচন-_চট্টল-ধর্্মমগুলের সম্পাদকগণের পক্ষে 'গ্ঠতম সম্পাদক পঙিত 

শ্রীযুক্ত রজনীকাস্ত কাঁব্যতীর্থ সাহিত্যাচার্ধ্য কর্তৃক পঠিত। 
৯। সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার বি এল্ মহাশয় কর্তৃক অভিভাষণ পাঠ। 

১৪। (বাঁক. গ্রকাশ- (ক) রাজ! বিনয়কষ্চ দেব, (খ) সখারাম গণেশ দেউস্কর, (গ) পণ্ডিত 

মহেঞ্রনীথ বিস্বীনীধ, (ঘ) ঈশানচন্্র বন্থ, (ও) অতুলকঞ্ণ মিত্র, (5) কৃষ্ঠন্্র রায়, (ছ) বিশ্বস্ত 
জ্যোতিযার্ণৰ, জে) যোহাস্ত যতীন্ত্র বন মহাশয়গণের পয়লোকগমনে সন্মিলনের পক্ষ হইতে 
শোক-প্রকাশ কর! হইল। 

১১। বিষয়-নির্ববাচন-সঙ্গিতি গঠিত হইলে পূর্বাছে কার্য শেষ হয়। 
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প্রথম দিবস-_-অপরাহু ৩টা 

১২। আর্ধা-সঙ্গীত-সমিতি কর্তৃক একতান-বাদন। 
১৩। শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র মিত্র এম্ এ মহাশয় শ্বরচিত “মবীনচন্্র সেম” মামফ কবিতা 

পাঠ করিলেন। 
১৪। শ্রীযুক্ত জীবেন্ত্রকুমার দন্ধ মহাশয়ের রচিত “আক্তি কি মাধুরা জাগে আকাশে” 

ইতি সঙ্গীত গীত হুইল। 

১৫। শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় ১৫০ অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পত্র ও 
টেলিগ্রাম পাঠ করিলেন । 

১৬। শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রনুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 
লিখিত পসাহিত্য-সম্মিলন ও সম্মিলনের সভাপতি সম্বন্ধে নিবেদন” পাঠ করিলেন। 

১৭| চু'চুড়ার সাহিত্য-সন্মিলনের অন্ঠতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অজরচন্দ্র সরকার 
মহাশয় চুচুড়ার পঞ্চম অধিবেশনের কার্যযবিবরণ পাঠ করিলে সর্ধসঞ্মতিক্রমে গৃহীত হুইল। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, বরিশালে প্রথম 
'অধিবেশনের সুচনা হয় এবং গিবিশ-স্বতি-সমিতি-অথ পরিষদের হস্তে নাই। ইহার পৃথক্ 

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ আছেন। 

১৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গুধুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের রচিত 
“আমন্ত্রণ” খার্ষক কবিত! পাঠ করিলেন। 
১৯ শ্রীযুক্ত হুখেন্দুবিকাশ রায় মহাশয় প্রীমততী হেমস্তবাল| দত্বরচিত "মাঙ্গলিক” নামঝ, 
কবিত| পাঠ করিলেন। 

২। শ্রীমতী লাবণ্যলতিকা দেৰী-রচিত “একটি কল্পন।” শীর্ষক কবিতা! পঠিত হইল। 

২১। চট্টগ্রাম মহিলা-সম্মিলনীর সম্পার্দিক! শ্রীমতী কুস্ুমকুমারী গুহ-র চিত “ঈশ্বর-স্তোত্র 

নামক কবিতা শ্রীযুক্ত রঞ্জনলাল সেন মহাশয় পাঠ করিলেন। 

অতঃপর প্রথম দিনের কাধ্য সন্ধ্যা ৬।* টার সময় শেষ হইল। 

দ্বিতীয় দিবস 
১০ই চ্ত্র-প্রাতে ৮ 

বিজ্ঞান-সভা 

সভাপতি-__ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায় 

১। সন্মিলনের বিজ্ঞান-বিভাগের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
এম্ এ মহাশয় গত চুঁচুড়া অধিবেশনের বিজ্ঞান-শাখার কার্ধ্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা গৃহীত 

হইল | 
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২। সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রফু্লচন্্র রায় মহাশয় “বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান-চ্চা” নামক অভিভাষণ 

পাঠ করিলেন। 

৩। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিতূষণ ভাদুড়ী এম্ এস লি মহাশয় একথানি বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রিকার 

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীধুক্ত প্রিয়দারঞন রায় মহাশয়ের এক 

পত্র পঠিত হইল। এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার ভার এক নব-গঠিত শাখ1-সমিতির উপর স্তন 

হইল। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। 

81 প্রবন্ধপাঠ-_ 

(ক) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দে প্রমুখ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের কতিপয় ভূতত্ববিং 

ছাত্র পূর্বদিবস চন্দ্রনাথ পাহাড় অনুসন্ধান করিয়। তত্রত্য স্বাভাবিক অগ্নিশিখার কারণ স্বপ্চে 

এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

থে) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ,_-উপবাস ও ক্লান্তি। 

(গ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত-_গঙ্গোত্রী-পথে । 
(ঘ) শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্্র দে-_সাহিত্য ও নিজ্ঞ।নের সহিত কৃষির সগন্ধ । 
(ও) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়-_গন্ধতৈল-পরীক্ষা-প্রণ।লী | 

(5) শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। 

ছে) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্ত্র দত্ত এম্ এস্ সি-_সরিফপুরের লৌহুমল। 
() শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ-_পুত্র ও কন্ঠা। 
(ঝ) শ্রীযুক্ত ক্ষিতিভূষণ ভাছুড়ী এম্ এস্ সি-_কালমেঘ সম্বন্ধে কয়েকর্টি কথা। 
৫) শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ নিয়োগী-_-জব্বলপুরের কর্দিম। 

(ট) শ্রীযুক্ত ড্তেন্ত্রনাথ রক্ষিত--চিনির স্ছুটন হইতে সুরার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন 
ভারতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রথন থণ্--মুতসপ্রীবনী সুধ!, দ্বিতীয় খণ্ড-_-কাংস্তপাত্রে 

নারিকেল-জল। 

নিষ্নলিখিত দুইটি প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল-__ 

(ক) শ্রীযুক্ত ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি-_কাটাণু ও জীবাণু। 

(খ) শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়-_জ্যোতিষের একটি রহন্ত। 

শ্রীযুক্ত ছিজদাস দত্ত মহাশয় উত্ভিদের উংকর্ষ সম্বন্ধে এক ব্তৃতা করেন। 
৫। অতঃপর আগামী বংসর কে কোন্ বিষয়ে আলোচন! করিবেন, তাহা বিজ্ঞাপি? 

হইল। ৰ 
৬। আগামী অধিবেশনের সভাপতি-_ প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্র ভট্টাচার্য্য 

সমর্থক--মুন্শী রওশন আলী চৌধুরী 
নির্ধাচিত-সভাপতি-_ভ্রীযুক্ত রামেস্স্ুদ্দর ত্রিবেদী এম এ : 

.. পরস্তাব সর্ধুদিসগ্মতিক্রমে গৃহীত হইল। 
রর ১. । ঠা জািরর বাদ জাপন। 
হি, পুন 
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৮। শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রফুল্লচন্জ রায় মহাশয় কর্তৃক সভ্যবৃন্দকে ও কমিশনার বাহাছুরকে 
ধন্যবাদ জঞাপন। 

৯। প্রত্বতত্ব অনুসন্ধানে গবর্মেন্টের ঘোষণা-পত্র পঠিত হইল। 
অতঃপর ১০॥০ টার সময় সভার কাধ্য শেষ হয়। 

ঘিতীয় দিবস 
১০ই চৈত্র, ২৩শে মার্চ রবিবার 

বেলা ১॥০ টা 

*১। সঙ্গীত--্মা! না। মা। কতকাল পরে ডাকিলাম তোরে পরাণ ভরে”, ইত্যাদি। 

২। সভাপতি নহাশয় নিয়লিখিত প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত কাঁরণে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 

হইল । | 

বঙ্গের শাসনকর্তা লর্ড কারমাইকেল নহাশয় গ্রন্থ-প্রকাশকল্পে বঙ্গীয়-স৷ হিত্য-পরিষদের 

বাধিক ১২০০২ টাকার বৃত্তি নির্ধারণ করিয়! এবং প্রতি বর্ষে ২*: খণ্ড সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা 

ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়! বঙ্গের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-জীবিগণের অশেষ কতজ্ঞতাভাজন 

হইয়াছেন। এই উদার অন্ুুকম্পাপুর্ণ অর্থসাহায্যের জন্য বঙ্গভাষাভাধিগণের প্রতিনিধিস্বরূপ 

এই সাহিত্য-সন্মিলন শ্রদ্ধাম্পদ লর্ড কারমাইকেল তথা বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টকে শ্রদ্ধার সহিত ধন্জবাদ 

জানাইতেছেন। 
৩। সভাপতি মহাশয় রাজসাহী বলিহারের রাণী কুম্মমকুমারা নছোদয়। কর্তৃক সাহিত্য- 

সেবিগণের অভাবমোচনারথ ১০*২ দানের সংবাদ জানাইলে দাত্রী মহোদয়াকে ধন্তবাদ 

দেওয়া হয়। 

৪। নিয়নলিখিত প্রবন্ধ গুলি পঠিত হইল--. 
(ক) চট্টল-মহিমা-_ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কাব্যতীর্থ। 

(খে) উট্টগ্রামের ভাষ! বনাম রাট়ীয় ভাষা--শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ। 

(গ) বঙ্গ-সাহিত্যে টট্টগ্রাম--লেখক মুনশী আবছুল করিম। পাঠক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্র 

চৌধুরী । 
ঘে) মালদহের পল্লীকাহিনী--লেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত । পাঠক-শ্রীধুক্ত কষ্ণচন্্ 

রায়। 

(ড) চট্টগ্রাম সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাচীন কথা--শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী । 

6) কুলগ্রস্থের প্রতিহীসিকতা৷ ও নবাবিস্কৃত তাত্রশীসন-_লেখক শ্রীযুক্ত নগেশ্রনাথ বন 
প্রাচ্যবিদ্যামহার্পব। পাঠক- শ্রীযুক্ত অজয়চজ্ সরকার ।, . 

ছে) চেতন ও অচেতন-্রীতুক্ত শরচ্চন্ত চক্রবর্তী । 
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(জ) পুজার অর্ধ্য__শ্রীযুক্ত নিজয়লাল দত্ত। 

( এই সময় ফটো! তোল! হয়) 

(ঝ) কল! ও অব্যাত্ম-সাধন!-_ত্ীহুক্ত রঞ্জনলাল সেন বি এল্। 
(ঞ) পল্লীসেবক- শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ। 

(ট) বৌদ্ধ সাহিত্োর সংক্ষিধ পরিচয়-. শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির। 

(5) হোলিক1 ব! হোলি উৎসবের প্রক্কৃত তব- শ্রীযুক্ত শীতলচন্ত্র চত্রবর্তী। 

(ড। শিক্ষার আদর্শ হীযুক্ত সুরেঞ্জনাথ দাশ গুপ্ত এম্ এ। 
(9) সন্কীর্তন-_প্রীযুক্ত নিবারণচন্্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ। 

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় তাহার গান গাহিলেন এবং এ সম্বন্ধে বতুতা করিলেন। 
&। নিয়লিখিত প্রবন্ধ গুলি পঠিত বলিয়া গৃহাত হইল 

(ক) আফ্ুর্কেদীয় শারীর-বিধান-তত্ব-শ্রীঘুক্ত বেণীমোহন দাস। 
(খ) হিন্দু-রমণীর শিক্ষা-_শ্রীমতী ফুলকুমারী গুপ্রা। 

গে) বঙ্গভাষার সংক্ষিপ্ত আলোচন'-_শ্ীযুক্ত নুরেন্দ্রনাথ মিত্র । 

(ঘ) বঙ্গ-সাহিত্যে ভীচৈতন্যদেব- শ্রীধুক্ত বামাচরণ বন্ু। 

(৪) চণ্ডীদাস কবির স্ত্তি-মনুষ্ঠানবিষয়ক প্রস্তাব শ্রীযুক্ত শিবরত্তন মিত্র। 
(চ) বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস-_শ্রীযুক্ত রুষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ। 

(ছ) খণ্েদের ইতিহাস-_শ্রযুক্ত ভববিভূতি ভট্ীচার্ধ্য । 
(জ) ভারত ইতিহাসের মূলসুত্র _ শ্রীযুক্ত শতলচন্ত্র চক্রবর্তী এম্ এ। 

(ঝ) কালিদ।সের কাল-_শ্রীধুক্ত হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্। 

(এ) চট্টগ্রামে খৌদ্ধধর্ম_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহিদারঞ্জন বড়,য়া। 
৬। ২য় প্রশ্াব-_ 

ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গাল! সাহিত্যকে মোহম্মদীয় ভাবাপন্ন করিবার যে কথা তুলিয়াছেন, 

সে সম্বন্ধে বঙগীয়-সাহিতা-পরিষদের মাননীয় সভাপতি মহাশয় ৮ই চৈত্র ১৩১৯ তারিখে বাঙ্গালার 

গবর্ণমেণ্টের নিকট যে মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছেন, এই সম্মিলন সর্বাস্তঃকরণে তাহার পোষকতা 
করিতেছেন এবং এই বিষয়ে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবিগণের মনে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, 

তাহ সত্বরে নিরস্ত করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টকে সান্ুনয়ে অনুরোধ করিতেছেন । 

প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত ষাত্রামোহন সেন 

সমর্থক _ শ্রীযুক্ত মুননী রওশন আলী চৌধুরী 
শ্রীযুক্ত মাননীয় ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল 

ওর প্রস্তাব-_ | 
_. স্তপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক প্রত্থততবিং শ্রীযুক্ত নগেজ্বনাথ বন্থ গ্রাচাবিভামহা্ব মহাশয়ের 
ছাবিবশ বর্ধব্যাপী খামান্ুবিক চেক, জসীম পরিভ্রীম ও অশেষ বত স্বাবিংশ খণ্ডে সুবৃহৎ বাঙ্গালা 
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অভিধান বিশ্বকোষ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বকোষ বঙ্গভাষায় প্রণয়ন কবিয়া তিনি 

বঙ্গনাহিতোর . অশেব শ্রীবৃদ্ধিসাৰন করিয়াছেন। এই অনাধারণ অভাবনীয় কাধ্য সুসম্পন্ন 

করিয়াছেন বলিয়া! বঙ্গীয়-সাহিতা-সম্মিলন নগেন্দ্র বাবুর প্রতি কৃতজ্ঞত! প্রদর্শন পূর্বক তাহাকে 
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন । 

প্রস্তাবক--শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সেন 

সমর্থক- » পদগ্মনাগ ভট্টাচাধ্য বিদ্কাবিনোদ 

অনুমোদক --» নলিনীরঞ্জন পণ্ডত 
৪র্থ প্রস্তাব--- 

বঙ্গীয়-সাহিত্া-সন্মিলন প্রত্যেক গ্রস্থকর ও গ্রস্থ-প্রক।খককে স্ব গ্রনীত ও প্রকাশিত গ্রন্থের 

এক এক খণ্ড বঙ্গীর়-নাহিতা-পরিধদের পুস্তকালয়ে উপহার দিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। 

প্রস্তাবক--শ্রীগুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল 

সমর্থক » শৈলেশচন্থ মন্ছুমদার 

অনুমোদক-__ » দেবকুমার রায় চৌধুরী 
৫ম প্রস্তাব 

যাহাতে প্রতিবংসর কোন এক নিন্দি সময়ে বঙ্গীয়-সহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হইন্ে 

পরে, তরনুযায়ী বাবস্থা! করার জন্য সম্মিলন পরিচালন-সমিতিকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ 

করিতে:ছন। 

গ্রস্তাবক-_ শ্রীপুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
সমর্ক_- *« অন্নদাচরণ বিগ্যাপক্কার 
অনুমোদক-- » ডাঃ ্শচন্দ্র বনু 

ষষ্ঠ প্রস্তাব-- 

সময়ে সময়ে উপযুক্ত সাহিত্য-সেবীদিগকে বৃত্তি দিবার জন্ত একটি ভাগার স্থাপিত হউক। 

৪র্থ বর্ষে ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে শ্রীযুক্ত হরগে।বিন্দ লন্কন চৌধুরা মহাশয় যে প্রস্তাব 

উপস্থাপিত করিয়৷ এই ভাগারে ১০ *২ টাকা এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরগ্রন পুত ২৫২টাক! 
দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহ! এই ভাগারের নগন্য চাওয়া হউক। শ্রীমতী রাণী কুম্থমকুমারী 
মহোদয়ার প্রতিশ্রুত ১**২ টাকাও এই ভাগ্ডা,র লওয়৷ হউক । 

প্রস্তাবক _মৌলবী রওশন আলী চৌধুরী 
সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত হরিশন্ত্র দত্ত 
অনুমোদক-_শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন 

শ্রীযুক্ত দৌলত আহম্মদ 

এই উ্ধেন্ঠে শ্রীযুক্ত মৌলবী দৌলত আহম্মন মহ।শর ১৫২ সাহাব্য করিতে প্রতিশ্রুত 
হুইলেন। 

সপ্তম গ্রস্তাব-_ 
যাহাতে স্বাস্থ্যোরতি বিষয়ে প্রবন্ধ এবং পুর্তিকাদি লিখিত হয় এবং সাধ রণমধ্যে বনল- 
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পরিমাণে প্রচলিত হয়, তদ্িষয়ে সহায়তা করিবার জন্য বষ্ঠ বলগীয়-সাহিত্য-সন্সিলন বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষৎকে ও সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করিতেছেন। 

্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত ডাঃ বারিদ্ববরণ মুখোপাধ্যায় 
সমর্থক-_শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 

আষ্টন প্রস্তাব 
বঙ্গায়-সাহিত্য-সপ্মিলনের ময়মনসিংহ অধিবেশনে সা হিত্য-সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের প্রস্তাব 

উথাপিত ও যথাধথ আলোচিত এবং নর্দসক্মতিক্রনে গৃহীত হইয়াছিল। সেই প্রস্তাব অনুসারে 

অনুবাদ প্রতি দ্বারা বঙ্গলাঠিতোর শক্তি বুদ্ধি ও পরিপুষ্ি-সাধনোদ্দেশ্যে “সাহিত্য-সংরক্ষণ 

ভাগার” নামে একটি ধনভাগার স্থাপিত হট্টক। বঙ্গের প্রত্যেক জেল! হইতেই তত্রত্য যোগ্য 

কৃতী বাত্তি'গণের সাহায্য লইয়া অনুষ্ঠান আরব্ধ হউক । 

প্রস্তাবক-শ্রীষুক্ত নুরেন্ত্রনাথ সেন গুপ্ত 
সমর্থক- 7 হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

'মনমোদক-_» শশাঙ্কমোহন সেন 
» অবিনাশচন্ত্র ম্জুমদীর 

» রাধাকুষুদ মুখোপাধ্যায় 

এই ভাগারে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহ!শয় ৫০*২ এবং মৌলবি দৌলত আহম্মদ 
মহাশয় ১৫২ টাক! সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। 

৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত 

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পরিষদের সহিত সাহিত্য-সম্মিলনের সন্বন্ধ বিষয়ে বতুতা করেন। 

৮। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে বন্তৃত1 করেন। 
৯। সন্মিলন-সাধারণ সমিতি গঠিত হইল। সভাপতি মহাশয় সদশ্তগণের নাম প্রস্তাব 

করিলেন। [তালিকা পরে প্রদত্ত হইল।] 

১০। সভাপতি মহাশয় কর্তৃক নিয়লিখিত সাধারণ সন্কল্পগুলি উপস্থাপিত ও সর্বসম্মতিক্রমে 

গৃহীত হইল। 
(ক) বাঙ্গালার মানব-তবালোচনার উদ্দেশ্তে আপাততঃ চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, 

জাতি ও ব্যবসায়ভুক্ত জনগণের বংশহীনতা৷ ও বংশবৃদ্ধির গতি এবং পুরুধান্ুক্রমে ব্যক্তিগত 

চরিত্রের বিকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করিবার নিমিন্ত টট্টগ্রথম শাখা-পরিষংকে অনুরোধ কর! 

হইতেছে। 
(খ) বাঙ্গালী জাতির উংপত্তি-সন্বন্ধে চট্টগ্রাম হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্ববক গ্রন্থ প্রকাশ 

করিবার জন্য ভার গ্রহণে চট্টগ্রাম শাখা-পরিষংকে অনুরোধ কর! হইতেছে এবং সংগৃহীত তথ্য 
আগামী বংসর়ের সম্মিলনে উপস্থিত করিবার জন্তও 'মনুরোধ কর! হইতেছে ।- 

(গ) বাঙ্গাল! ভাষার শব-তত্ব সংগ্রহের জন্ত চট্টগ্রাম জেলায় প্রচলিত প্রাদেশিক বাঙ্গাল! 

ও চট্টগ্রামের ভাষার সর্বনাম ও ক্রিগ্নাপদের ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তি-যোগে রূপভেদ সঞ্চলনের 

 ভারগ্রহণে চট্টগ্রাম শাখা-পরিষৎকে অন্ভুরোধ করা হইতেছে । | 
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 €ঘে) চট্টগ্রাম প্রদেশ হইতে প্রত্ব-তত্ব ও প্রাচীন *শিল্পাদি-বিষয়ক উপকরণ সংগ্রহ এবং 
প্রাচীন বাঙ্গাল৷ পুথি সংগ্রহ করিবার জন্য চট্টগ্রাম শাখা-পরিষৎকে অনুরোধ কর! হইতেছে। 

১১। ধন্যবার্দ-_চট্টগ্রামবাসীদিগকে -শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্জ্র ঠাকুর 

» .  পেলকত্তৃপক্ষগণকে-_শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত 

» . সভাপতি মহাশয়কে -- 

শ্ীুক্ত নবীন্দরচন্দ্র দত্ত 

শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেন 
শ্রীযুক্ত দৌলত আহপ্মদ 

অতঃপর এই বৎসরের কাধ্য সমাপ্ত হয়। 

সন্মিঃন-সাধারণ-সমিতির সভাগণ 

কলিকাত|-_শ্রীধুক্ত ডাঃ প্রকুলচন্দ্র রায় 
» ডাঃ জগদীশচন্দ্র বঙ্ 

» সারদাচরণ মিত্র 

» স্রেশচন্দ্র সমাজপতি 

» প্রফল্পনাথ ঠাকুর 

» কুমার অরুণচন্দ্র সিং 

» রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 

» মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন 

» শিবনাথ শাস্ী 

» গাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

এ মৌলবি আকরাম খান 

5. ৮» মনিরজ্জমান 

» সেখ আবদর রহিম 

» মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক 

হাওড়া ১» রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
২৪ পরগণা - » ডাঃ আবহুল গফুর 

| » মৌলবি সহীুল্লাহ্ এম্ এ 

ছুগলী-_ » অক্ষয়ন্ত্র সরকার ( সভাপতি ) 

বর্ধমান » কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 

« জ্যাতিঃপ্রসাদ সিংহ 
২৯ 



২২৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জি ক! 

বীরভূন__ শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মলিক ভাগব্তরত্ব 
মেদিনীপুর-_ 

বাকুড়া__ 

মুরশিদাবাদ 

যশোহর-_ 

বাকীপুর-_ 
নদীয়া__ 

কুচবিহার-_ 

নালদহ্-_- 

প গুড়া 

পাবনা -- 

(দিনাজপুর - 

ধপুর 

এ্।সস(হ-- 

বারিশাল-_ 

ফরিদপুর্র-_- 

ময়মনসিংহ-_ 

ঢাক1- 

চে 

55 

ঠ5 

95 

০ 

মনীধিনাথ বস্তু 

রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহারাজ মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাহুর 

যোগীক্দ্রপ্রসাদ মৈত্র 

যছুনাথ মজুমদার রায় বাহাছর 

যোগীব্দ্রনাথ সমাদ্দার 

মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহার 

মৌলবী আবগল হালিম 

হরিদাস পালিত 

নমৌলবি আবছুল হামিদ আলি 

বণিতচন্দ্র লাহিড়ী 

মহারাজ গারজানাথ রায় বাহাছুর 

ঘোগাক্দ্চন্দ্র চক্রবস্তী 

মৌলবি একিনুদ্দিন আহম্মদ 

স্থরেন্্রচন্্র রায় চোধুরা 
নহামভোপাধ্যায় যাদবেখর তকরত্র 

অঠুলচন্দ্র গুপ্ত 

সেখ রেয়্াজুদ্দিন আহম্মদ 

০মোলবি তম্লিমুদ্দিন আহমদ 

অক্ষয়কুমার নেত্রেয় 

কুমার শরতকুমার রায় 

শশধর রায় 

দেবকুমার রায় চৌধুরী 

নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত 

নিত্যশরণ দাস গুপ্ত 

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী 
মৌলবী রওশন আলী চৌধুরী 
কেদ্দারনাথ মজ্ঞুম্দার 

মহারাজ কুমুদ্চন্দ্র সিংহ 

মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিগ্ভারদ্ব 

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার 

অন্গকুলচজ্জ গুপ্ত শাস্ত্রী 

কামিনীকুমার সেন 



সাহ্ত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা' ২২৭ 

ঢাকা-_ 

নোয়াখালী-- 
ত্রিপুরা__ 

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত 

ত্রিপুরা স্বাধীন ৮ 

চট্টগ্রাম-_ 

পার্বত্য চট্রুগ্রাম-__ 

গোয়ালপাড়া--- 

গৌহাটি__ 

কাছাড়-_ 

ভাগলপুর-__ 
বাকীপুর-__ 

কটক-_- 

রাজা! 

নলিনীকাস্ত ভট্টশালী 

রাধাকান্ত আইচ 

কর্ণেল মহিমচক্্র ঠাকুর 

দ্বিজদাস দত্ত এম্ এসসি 

মাননীয় রায় প্রসনচন্ত্র রায় বাহার 

মুন্শী আবদুল করিম 

শশাহ্কনোভন সেন 

নবানচন্দ্র দাস কবিগুণাকর 

বিপিনচন্দ্র গুভ 

গুণ(লঙ্কার নহাস্থপির 

যামনীকান্ত সেন 
বশ্েধর দাস 

রর্গনলাল সেন বি এ 

রেবতীরমণ বড়রা নি এ 

রাজা ভবনমোহন রায় 

প্রাভাতচন্ত্র বড়,য়া বাভাওর 

পদ্মনাথ ভট্রাচাধ্য 

অন্থিকাচরণ দেব বি এ 

সতীশচন্দ্র দেব বিএ 

রজনীরঞ্জন দেব বিএ 

সভীশচন্দ্র দত্ত বি এল্ 

পরেশলাল সেম 

ভূবনমো হন ভট্টাচাধ্য 

মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

যতুনাথ সরকার 

যোগেশচন্দ্র রায় 

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 

যু রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 
সম্পাদক । 



২২৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভাগ্ডারের সতাগণ 

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাগুর 

নাননীয় 

ডাঃ জগদীশচন্দ্র বনু 

» প্রফুল্লচন্ত্র রায় 

* ব্রজেন্ত্রনাথ শীল 

সারদাচরণ মিত্র 

দেব্প্রসাদ সর্বাধিকারা 

রামেন্্রনন্দর ত্রিবেদী 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরা 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

হীরেন্দনাথ দত্ত 

ব্রজেন্জকিশোর রায় “চীধুরা 

দেবকুমার রায় চৌধুরা 

পদ্মনাথ ভট্টাচাষ্য 

সতোন্ত্রনাথ দত্ত 

রমেশচন্ত্র মন্ত্রমদার 

প্রকাশচন্দ্র সিংহ 

বিপিনবিহারা ঘোষ 

পননালা বেদান্ততীথ 

বাধ।কুমুধ সুপোপাধায 

বিনয়কুমার সরকার 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য 

মৌলবী এ রস্থল 
». রওশন আলি চৌধুরী 

রমাপ্রসাদ চন্দ 

যামিনীকান্ত সেন 
প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 

অবিনাশচন্ত্র মুমদার 
শশধর রায় 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন 

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় | সম্পাদকগণ 



[ 7 7] 

৪১ খাঁনি চিত্র এবং ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাঁপ-সন্বলিত 

(রেণেলের ৩ খানি মাপ সমেত) 

ঢাকার ইতিহাস 
গুসখ্ হন আত 

শ্রীযতীক্দ্রমোহন দাঁয়-প্রণীত 

৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 

মূল্য__উৎরুষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র। 
মাননীন ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক এই গ্রপ্থথানি ঢাকা, রাঁজসাহী এবং চট্টগ্রাম-বিভাগের 

কলেজ এবং ইংরাগী ও বাঙ্গাল স্ষুল-সমুহের প্রাইজ ৭ লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে নির্ধারিত 

ভইয়াছে। (115 ০10010% (17201690161 1000 2111) 47607801918) 

109179,20091.0709,81.5 259, 229,2:9, 1219880. 3182,62:8 01. 40,110 275 

ক ক গত হো) 650660৮701 10151081110 ২0100) + * * 16907508 010001091001)6 

ডি) 8] 13000119 11090103160 112 11155020- * 

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ" * * গরস্থখানি সর্ববাঙগ হুনদর 

হয়াছে, ছবাবিংশ অধায় * * * বঙগনাসা মাত্রেরই পাঠ কর! অবশ্য কর্তবা।” 

শ্রীযুক্ত রামেন্রুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ--এটকপ গ্থের গচার ও আদর 

দেখিলে আমি কতকটা স্পদ্ধিত হব যে, মানার জীবন-স্বপ্প অন্ততঃ আংশিক মফল'তা লাভ 

করিয়াছে” ঈ % *। 

্রীমুক্ত যদ্নুনাথ সরকার এম্ এ-__“এই শ্রেণীর পুন্তকের মধ্যে * * * ঢাকার 

ইতিহাসকে অনেক বিষয়ে 'আঁদর্শস্থানে স্থাপিত করা যাইতে পারে” * * *। 

প্রীচ্যবিদ্ভামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্নীথ বন্গু--পূর্ববন্গের যতগুপি ইতিহাস 

প্রকাশিত হইয়াছে, আপনার ্স্থখনি ন্মুপো নীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে--এ কথা আমি 

মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি” * * *। 

প্রাপ্তিস্থান * গুরুদাদ লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরী, 

টাচার্ধ্য এও সন্দ, অতুল লাইব্রেরী গ্রত্থতি কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। 



[৮ ] 

ফট ডেণ্টম্ লাইব্রেরীর কতিপয় পুস্তক 
অফ্টাদশ শতাব্দীর 

বাঙ্গালার ইতিহাস 
( নবাবী আমল) 

দ্বীযুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধায় বি এ- 
প্রণীত । এই প্রসিদ্ধ পুস্তকের বিষয় অধিক 
বলা নিশ্রয়োজন। ইহা অষ্টানশ শতাব্দীর 
বাঙাল! দেশের একখানা সর্বাঙ্গ সম্পন্ন 
ইতিহাস। মূলা তিন টাকা । (রাজ সং) 
সাড়ে তিন টাকা । 

নিত্যানন্দ-চরিত 
শীধুক্ত যক্েশ্বর চট্টোপাধ্যায় খিষ্ঠাঝিনোদ- 

গ্রণীত। নিত্যানম্দ গ্রভূর বিশুদ্ধ জীবন-চরিত | 
সম্পূর্ণ নূতন ধরণে, নৃঙন কলেবরে এই প্রথম 
প্রকাশিত হইল । ইহ! €গ্রমের পবিত্র প্রত্রবণ, 
ভক্তির বিমল উৎস, জ্ঞানের অক্ষয় ভাগার। 

ডবল ক্রাউন ২৫০ প্র্ঠা। উন্ধম কাপড়ে 
সোনার জলে বাধা । মূলা এক টাকা । 

বায়ৌোকেমিক চিকিৎসা-দর্পণ 
চিকিৎসা-জগতে অদ্ভুত আবিষ্কার 
এই পুন্তকের সাহাযো, মাত্র বারটি ওষধে 

সমস্ত ঝোগের চিকিৎসা তি সামান্ত ব্যয়ে ও 
স্বল্লায়াসে চলিতে পারে । যঙ্গমা, কলের! 
প্রভৃতি নানারপ দুরারোগা রোগও এই 
চিকিৎসায় সহজে আরাম হয়। এই পুস্তক 
একখানি ঘরে থাকিলে, আর ডাক্তার ডাকিতে 
হইবে ন1। স্ত্রীলোকেও এই পুস্তকের সাহায্যে 
চিকিৎসা করিতে পারিবেন। মুন্দর সোনার 

জলে বাধাই। মুল্য তিন টাকা। 

বর্ণাশ্রম-ধর্ম 
বর্ণাশ্রম-বিষয়ে আর্ধ্য খধষিগণের উপদেশ। 

ইহাতে বর্ণবিভাগ, ব্রঙ্ধচর্য্য, গৃহস্থাশ্রম, বান- 
প্স্থাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম, বর্ণাশ্রমধর্শের প্রয়োজ- 
নীয়তা প্রভৃতি হিন্দুর অবশ্ত-জ্ঞাতবা বিষয়- 
গুলি অতি প্রাপ্তল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। 
হিন্দুমাত্রেরই অবন্ঠ-পাঠ্য । সুন্দর বাধাই। 
মূল্য দশ আনা। 

হিমালয়-ভ্রমণ 
পরিবাঁজক শ্রীশুদ্ধানন্দ বহ্ষচারি-প্রণীত । 

“ইহাতে বিবিধ তীর্থের অধিষ্ঠান-স্থান, হিমা- 
। লয়ের কথা এবং তগ্থযাত্রীর, পর্যটকের ৪ 
জানপিপান্থর জ্ঞাতবা সমস্ত তথ্য স্থন্দরভাবে 

বর্ণিত হইয়াছে। যাঠার! হিন্দূর প্রধান তীর্থ 
বদরীনারাফণ, কেদার, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোন্তরী- 
দর্শনে গমন করিবেন, এই পুস্তকথানি 
তাহাদের অতি উংকই পথ-গদর্শক |” হুন্দর 

বাধাই। মূল্য এক টাকা। 

ঠাকুর সর্থানন্দ 
শীযুক্ত নিশিকাস্ত চক্রবর্তী বিএ প্রণীত। 

সাধকশ্রেষ্ঠ সর্ধাননের জীবন-কাহিনী। শিশু- 

গণের সুথবোধ্য, সরল, গ্রাঞ্জল ভাষায় উপ- 

হাঁসের স্তায় মধুর ভাবে বর্ণিত । ইহা স্ত্রী 
পুরুষ, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা সকলেরই 

স্থখপাঠ্য ও প্রীতিপ্রদদ | চিপ্রবিচিত্র নান। রঙ্গে 
সথরঞ্রিত ছবি সহ সুন্দর এন্টিক কাগজে 
মুদ্রিত। মূলা ছয় আনা। 

আমরা শিশুপাঠ,, স্ত্ীপাঠ্য, উপহারোপযোগী, নাটক, গল্প, ঈপন্তাস, 
কাব্য ও কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি যাবতীয় বাঙ্গাল! 
পুস্তক মফঃম্ঘলে যথোচিত কমিশনে যথাসময়ে নরবরাহ করি । 

শীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত 

ফট,ডেণ্টম্ লাইব্রেরী, ৬৭ কলেজ ফ্রীট, কলিকাতা । 



| ৯ ] 

পড়িয়াছেন কি? 
(শ্রহ্থরেন্ত্রচন্দ্র বন্থ-প্রণীত, শিক্ষিত নরনারীর শাদরের সমগ্রী ) 

লালা গোলকটাঁদ- ভতপুর্ব “এমারন্ড থিয়েটারে” অভিনীত 'অঠি বিচিত্র ঘটনা পুর্ণ 

পর্গঙ্ক ন।টক। "ভালগন্তে এস কাদবে। কেন নই, “্ী রনি ডুবে যায়”ত “বেলা গেল চলে 

চল” ইত্যাদি ইহার গান। কাপড়ে বাধ, সোনার জলে নাম লেখা-মুলা ৪* | 
পরিতোষ-তৃতপুর্ব “বোর!” থিয়েটারে আভনাত পঞ্চাক্ষ ন।টক । “দেখ! দিয়ে প্রাণ নিয়ে 

কোথায় পালা” ইত্যাদি ইহারই গান। কাপড়ে বাধা, সোনার জলে নাম লেখা__পরিবর্তিত 
ও পরিবদ্ধিত ২য় মংস্করণ। মুলা ৪০। 
রামকুমার-_-জগৎ গমিদধ উপগ্াস-লেখক রেনল্ডের “মোলজ। ওয়াইফে"র ছায়।বলগ্বনে 
লিখিত উপগ্/।স। পরিবর্তিত € পরিবন্ধিত ২খানি হাপটোন চিত্রমহ ২য় সংস্করণ (ঘন্তরস্থ) মূল্য ॥ 

শ্শনে মিলন_হরিশ্ন্ত্রে।পাখ্যানের শেখাংশ ণইয়। পগ্ভে লিখিত । ২য় সংস্করণ মুলা %* 

যুগল চিত্র _( হিন্দু নববধূধ জন্য )। ২য় মংন্করণ। ইহাতে ২ খানি হাপটোন চির দেওয়। 

হইয়াছে। শীঘ্রই প্রক্কাশিত হইবে। মুল্য 1৮০ 

ভূতের গল্প-১২টি অতি ভয়াবহ গল্পে পুর্ণ ১ম ভগ । ১ খনি হ!পটে।ন চিত্রসহ 

২য় সংস্করণ। মূল্য | 

দেশ গুল্জার--হৃতপুর্ম “নিউ ক্লাসিক থিয়েটারে” অভিনীত খাটি স্বদেশী নল্লা। “আমার 
দেশের সব তাল” ইত্যাদি ইহারই গান। মুগ্য।* আন! । 
পাঁধাণ-মুরতি__মনোহগন উপকথা। মুল্য %১০। 

রোমিও-জুলিয়েট--বাঞগালায় সেক্ষণীযরের গনন। মূল্য /১৪। 

কলিকাতা--গুরুদ।স লাইব্রেরি, মনোমোহন লাইব্রেরি ইত্য।দি স্থানে প্রাপ্তব্য । 

যরুৎ) ল্লীহা ম্যালেরিয় জ্বরে ও প্লেগে 
বাটলিওয়ালাকৃত ঞ্গ মিকৃশ্চার ও পিল /009 |1130609 & 71115, 

৩।৪ মাত্রায় উপশম ; সপ্তাহে আরোগ্য নিশ্চিত। বালক, বৃদ্ধ, গর্ভবতী স্ত্রীলোক সকলেরই 

অবাধে সেব্য। কুইনাইনের জরে বেশ ফলপ্রদ। অসংখ্য সিবিল-সার্জনের প্রশংসা-পত্র আছে। 

মূল্য গ্রতি শিশি ১২ টাকা । 
13611518118 011019121--কলেরার পক্ষে ব্রঙ্গান্তর, মূল্য ১২ টাক1। 

380191185 [001০ 211 স্নায়বিক অবসাদ ও দুর্বলতায় অতি উপকারী__মূল্য ১ টাকা। 
1০001811278 210৫-০৮া0। 01000090৮-মুল্য 1০ আনা। প্রত্যেকের ডাকমাশুল ও 

প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্। কলিকাতা চাদনী চকে, কে, এম, ঘোষ ২৮১৭নং অধিল মিস্ত্রীর 

লেনে ও সর্ব ওষধালয়ে প্রাপ্তব্য। পাইকারগণ উপযুক্ত কমিশন পান। 

[00,123 15 89059119 10808793029], 



] ৯৩ ] । 

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার-প্রণীত 
/51)0)109০0 চন 1210120৮101 10101791905 1)% 00101750091 01015 

০পশ্৬-গ্পন্কী 
জদ্থদের কথা__মুলা ॥%* 'আন| ; পাঁথীদের কথা মুল্য ॥০ আনা, ছই খণ্ড একত্রে তুযুৎ্ক 

বাই ং₹__মুল্য ১০ টাক।। 
ইহাতে পুথিবীর যাবতীয় পণু-পক্গীর আকারপ্রকার, স্বভাব প্রকৃতি, ভাবভঙ্গী, জীখন- 

ধরণ ও শিশুপাপন গ্রথা এবং মন্ঠ1গ নান! কৌতৃচলজনক কথ। বিগ্তারিতরূগে বণিত হইয়াছছে। 
পশু-পঙ্গীর বর্ণনা একদিকে যেমন আধুনিক শিজ্ঞানসন্মত, অপগদিকে তেমনি উপকণার 

গায় সরল ও মনোরগ্জক। আন পর্যগ্ত এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় যে কয়খানি পুস্তক বাতির 
হইয়াছে, তাহার কোনখাঁনিতেই গ্রাণিবিজ্ঞানের এত অধিক িষন্--এমন মনোজ কথা ন।হ 

এবং এতগুলি সুন্দর চিত্রদ্রাও আর কোনথানি স্ুরপ্রিত নহে । 
ইহার আকার “হাপিখুমি"র হ।য় বুহতৎ-_পষ্ঠার মংখ্যা প্রা।য় ২৫০-_ছবির সংখা! ২৮*-২ 

কাগজ ও ছাপা অতি উৎক&-বপাই যে কত সুন্দর এবং কিন্ধূপ নয়নরঞ্জক, তাহ স্বচক্ষে 
ন| দেখিলে কিছুতেই বুঝিবার নহে । 

পশ-পক্ষী-কিরপ £ 
101 ৮, 0.0, 79, 80, 791), 2), তিপশ্ত-পক্ষী অতি সুখপাঠা হইয়াছে । ইনার 

ছাপ! ও ছবি অ।দর্শহ্বানীয়। ঞ&'আশ। করি, বাগ।ণার ঘরে ঘরে এই বই স্থান পাইবে ।” 

পশু-পন্ষী-কিরূপ ? 
[091২101)1, 1১৮10631018 নিট ম1)ঠ1 11181), &, 1০এতগুপি পশু-পঙ্গীর 

বিবরণ একজ সঙ্কলন করিয়। শিশুদিগের শিক্ষা ও আনন্দ-বিধানের চেষ্টা আর বোধ করি হয় 
নাই। প্রাণীবিগের শ্রেণীবিভাগ বৈজ্ঞানিক এ্রণ।লীতেই হইয়াছে, অথচ বৈজ্ঞানিকতার 
হযোগে বিবরণ বালকগণের পক্ষে গুরুপাক হয় নাই। ইহাঁও এই গ্রন্থের বিশিইতা। 

যোগীন্দ্রবাবুর অধাবসাদ্ন অগ্তের আদর্শছল। তাণ যেনুহন পথ খুলিয়া দিলেন, এখন অনে- 
কেই তাছার অনুদরণ করিবেন, কিন্তু যোগীন্দ্রবাবুর নিকট বঙ্গ।লী চিরকাল খণী থাকিবে ।” 

পশু-পন্দী-কিরূপ ? 
1)1৮ 1), টি, ১1৮10 89১ চাহ ৮ পু ঘ শাপিশ্ুপক্ষী অতি সুন্দর পুসশ্তক। ইহার 

লেখ, ছাপ, ছবি_-সবই শিশ্দিগের পক্ষে অতি উপযুক্ত বলিঞ। মনে হয়। আমার বিশ্বাস, 
বলক-বালকাগণের অভিভাবকধিগের নিঃটেও ইহ! সমুচিত আদর পাইবে ।” 

পশু-পক্ষী-_ কিরূপ ? 
3.0. 01৮,88০) 2৭0 0 সি ঘা 10 ইত ঘট ত্য 00592900৮10 0৪০ 

[)16৭019 1301) 081101% বি911) উ/টতওও 19887070158 700100]87 0086139 

01 মিঞ৪0। 11136015 0) 90017 13901910107) 13 870 100100765000 201107 6০ 

81911)0101910 90191001060 11691400176 11 1061008]1. 16 001768208 ৪ 91097) 00110189 

৪00 911-11108000 90001) 01 29010111915 &00. 701198, 11006 98,01119 ৪16 

৪800019, ৮৪] 0:9108৩&) 95১0, 1 10010100 ০1 98১19, 10 16670809101) 00 
20০৮৪ 79008৮1৩০৪৪ 00 &০9910001181060 1166৮ 91 টিক ০০০৪৪ 10: 

]0%61011৩ 0:98913, 

্রাপ্তিস্থান--পিটীবুক সোঁপা ইটা, ৬৫ কলেজ গ্রীট, কলিকাতা । 

11)110 117511010110175, 



[ ১১ ] 
বঙ্গ-সাহিত্যের 

অক্ুলনী্স সম্পদ 
শীযুক্ত দক্ষিণারঞন মিত্র-মজুমদার-প্রণীত 

বঙ্গগৌরব 

বঙ্গোপন্যাপ 

ঠাকুরদাদার ঝলি 
পরিশোধিত নূতন সংস্করণ 

এই সংস্করণে গ্রন্থ এধিকতর স্থুথপ।ঠ, 
অধিকতর মনে!রম হইয়াছে । 

দেশবিখাত চিত্রভাগারসহ-__রা।জসংস্করণ ১। 

চনানে মাথ! ফুলের ডল! 

--দেশের আশীর্ববাদ-_ 

ঠানদিদির থলে, 
বাঙ্গালার ব্রতকথ। | 

গ্রথম খণ্ড; কুমারী-ব্রত । 'গ্রাতোক এতের 
ফটোগ্রাফ সহ অপুব্ব সুন্দর সংস্করণ । 

_-বঙ্গের নারী-গীত।.-- 
স্গীপাঠা-গ্রস্থের কৌন্তভ,বগের অন্তঃপুর- গরদীপ। 

--কালী গ্রসন্ন ও দক্ষিণারঞরন-প্রণীত-_ 

আধ্য-নারী 

গোনার বাংলার 

সোনার বই 

ঠাকুরমার ঝ,লি 
দেশ-লক্মীর অন সেছমধুর কথ|। 

সমগ্র বঙ্গের শ্নেহ-গৌরবমগ্ডিত, পরিবদ্ধিত 
তৃঠায় সংস্করণ । 

শিশুদের মনোহর অসংখা ছবি ? রাঁজসংস্করণ ১২ 

দেশের হাসির উত্স, 
নির্মম সুন্দর, পবিত্র মনোহর, 

ঘাধামশা"য়ের থলে 
বাঙ্গালার রস-কথ1। 

ইহার ছবি ও গল্প প্রত্যেকটি হামির ফোয়ারা 
অথচ নীতিপুর্ণ, অনাবিল আমোদ ও আনন্দ । 

রর|জসংস্করণ---১৭ 

_বঙ্গের পুণ্য গ্রস্থ-_ 
ঝাল-বুদ্ধ-বনিতার পাঠ), পরম পুণ্য উপহার 
_-কাপাগ্রসন ৪ দক্ষিণারঞ্ন- গ্রণীত-_- 

গচিত্র _ 
সরল চগ্াঁ 

[ বৈদিক যুগ হইতে ইংরেজরাজত্বের প্রারস্ত শ্রাশ্রীচগ্ডার সমর আথান গণ্ঠে পঞ্ে সুলিখিত) 
পধ্যন্ত সর্বপ্রকার আদশ আর্ষ/ললনার 

একীরুত পুণ্-জীবনী-_ছুই ভাগে ] 
প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। 

পরিবদ্ধিত তৃতায় সংস্করণ, প্রতি ভাগ ১, 

-_দেশের খোকা-খুকুদের জন্য-_- 

“টাদের জ্যোত্ম।য় গড়” 

খোকা-খুকুর খেলা 

পুতুলের বাপি, লন্দেশের খালা, 
ক্ষীর-সরনবনী ! 

পাতায় পাতায় ছবি 
বড় বই, সুন্দর সংস্করণ-_1%* মার। 

প্রথম ভাগ,_পাঠ্যের জন্, 

সরল, স্থণণিত, স্ুদর। পারশিছে গবমাল। 
ও ১৫ খানা হাফটোন চিত্র সহিত) 

সর্বজ্র প্রশংফিত, অভিনব সুন্দর 
রাজসংস্করণ--৮* মাএ। 

_-দেশের ছেলেদের শরেষ্ঠগ্রন্থ-_ 
ছেলেদের সোনার বই, ছেলেদের প্রাণের বই 

চারু ও হারু 
সচিত্র ছেলেদের উপন্যাস 

গ্রাইজের জঙ্ঠ, 

সর্ববিষয়ে অতুলনীয়। 
রাজসংস্করণ--4 মাতর। 

ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স্, ৬৫নং কলেজ স্ত্রীট, কলিকাত। 



[ ১২ ] 

বেঙ্গল কেমিক্যাল 

ার্মামিউটিক্যাল ওয়ার্কম্ লিমিটেড 
১। প্রায় বিংশ বৎসর পুর্ব এই কোম্পানি সামান্যভাবে স্থাপিত 

হয়। এখন ইহার মূলধন ৫ লঞ্চ টাক! এবং কার্ধ্যালয় ১১ বিঘা জমির 
উপর অবস্থিত। স্বনামখ্যাত ডাক্তার পি, সি, রায়, ডি, এস.মি, 
পি এচ ডি, দি, আই, ই; ডাক্তার রালবিহারী ঘোষ, ডি, এল; সি, 
আই, ই; রায় বাহাছুর চুনীলাল বহ্থ এম্ বি প্রভৃতি এই কোম্পানির 
অংশীদার ও পরিচালক। পাঁচজন উচ্চশিকিত শভিজ্ঞ রাসায়নিক 
সমস্ত বিষয়ের তত্বাবধান করিয়া খাকেন। ৫* জন ক্মচারী এবং 
৬*০ শ্রমজীবী সর্ববদা নিযুক্ত আছেন। 

২। যমানী, বাক, গুলঞ্চ, নিম, অশোক, কাঁলমেঘ প্রভৃতি দেশীয় 
উপাদান হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত আরক বেজল ক্যামি- 
ক্যাল থারাই প্রচলিত হুইয়াছে। বিবিধ বনুমূল্য যন্ত্রাদি এবং অভিজ্ঞ 
রামায়নিকের সাহায্য ব্যতিরেকে এই মকল ওমধ প্রস্তত অসম্ভব । 

৩। উৎকৃষ্ট দ্রব্যমাত্রেরই অনুকরণ হইয়া থাকে; স্ৃতরাং 
বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষধেরও নকলের অভাব নাঁই। সস্তায় অপকারা 
এবং নিকৃষ্ট ওষধ-সেবনে রোগবৃদ্ধি না করিয়া স্যায্যযুূল্যে উৎকৃষ্ট ও 
পরীক্ষিত ওষধ ব্যবহারই বিবেচকের কার্ধ্য | 

৪1 বেঙ্গল কেমিক্যালের ওষধ চাহিলে, অনেক দোকানদার অধিক 
লাভের জন্য বাজে ওষধ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, ইহ। সমান 
ফলপ্রদ। এ কথা বিশ্বাদ করিবেন না। 

পত্র লিখিলে মূল্য-তালিকা পাঠাইয়া থাকি। 
ম্যানেজার 

বেঙ্গল কেমিক্যাল এও ফার্্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড। 
৯১ অপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । 



[ ১৩] 

১। স্বর্ণলতা ২। হরিষে বিষাঁদ ৩। অদৃষ্ট 
৮তারকনাথ গঙ্গোপাঁধায়-প্রণীত; অভিনব সংস্করণ। এ মকল পুস্তকের পরিচয় অনা" 

বশ্তাক। এরপ হৃদয়গ্রাহী, মর্মস্পর্শা ও শিক্ষাপ্রদ মামাজিক উপন্তাম আর দ্বিতীয় নাই বলিলে 
অতৃযুক্তি হয় না। “স্বর্ণনতা” সরল! নামে রগগালয়ে অভিনীত হুইয়! যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছে । বাঙ্গালার অহিশয় মনোরম গার্তস্থ্য চিত্র । প্রিয়জনকে উপধার দিবার বিশেষ 
উপযোগী । উত্তম ছাপ, উত্তম বাধাই। প্রতোক খানির মূল্য ১ এক টাকা চারি আঁনা 
মাত্র। একত্রে লইলে ৩ তিন টাক] মুল্যে দেওয়া যাইবে। 

স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেন-প্রণীত 

অম্নত 

ইহার কবিতাগুলি প্রূতই অমৃতের হ্যায় মধুর উপাদেয় । পাঠ করিলে তৃপ্তি পাইবেন। 
লেখার মাধুর্য অপুর্ব । যে সকল নীতিবাকা সার্বজনীন ও সার্বভৌমিক, তাধাই সমাবেপিত 
হইয়াছে । শুক্ষনীতির পিল শিশুদের গলাধঃকরণ করাইতে যাইয়া কত বেত্র চূর্ণ হইয়াছে, 
তাহার ইয়ত্তা নাই। অমৃত পানে তাহারা আনন্দ উপভোগ করিবে । এই ক্ষুদ্র খণ্কাবো 
যে সকল নীতির অবতারণা! করা হইয়াছে, তাহা সঞ্ল সম্প্রদায়েরই উপজীব্য। বাঙ্গালার 
যাবতীয় সংবাদপত্রে প্রশংসিত | মুল্য গ্রন্থের তূপনায় অতি সামান্ত-_চারি আন! মাত্র। 

সভ্ভাব-কুন্থম-__বিশ্রা।ম 
রজনীকান্তের ইহাই শেষ পুস্তক। কতিপয় মনোরম কাহিনী পদ্ঘে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

অতিশয় চিত্তরঞ্জক ও নীতি-শিক্ষাপূর্ণ। মূল্য ।* চারি আনা মাত্র । 

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র মুখোপাধ্যাক়্-প্রণীত 

মাঁনব-জীবন 
মানবঙ্ীবনের মহছ্দদেগ্ত, আদর্শ এবং কর্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় বণিত; পাঠে আনন্দ এবং 

জ্তানলাভ হইবে। মূল্য &" বার আনা মাত্র । 
পণ্ডিত শিবনাথ শান্ত্রি-প্রণীত 

রামতনুু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 
রামতন্থু বাবুর জীবনের কাহিনী পাঠ £রিলে, হুঃখ হূর্দশার ভিতর তাঁহার ধের্া ও তগৰং- 

প্রেমের কথা শ্রৰণ করিলে, মনে বল পাওয়া যায় । এতত্িন্ন তৎকাপীন বঙ্গসমাঞ্জের নি 
ছবি দেখিয়! আনন্দিত হইবেন। ইংরাজী শিক্ষার গ্রারস্তে হেয়ার সা্কেব ও তাহার সমসাময়িক 
প্রসিদ্ধ বাক্তিগণের জীবনী এবং শুদানীস্তন বহু ইঠিহাস ও কার্যাবলী দেখিয়! গ্রীতিলাভ করি- 
বেন। বহুচিত্রে সুশোভিত, সুন্দর ছাপা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ২॥* ছুই টাকা আট অন! মাত্র। 

শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র ঘটক-সঙ্কণিত 

গীতিমালিক! 
আধুনিক ও পুরাতন সর্ব প্রকারের উৎকৃষ্ট গীতাবলীর চমৎকার সধাবেশ। বাছ! বাছা 

গানগুলি সবই পাইবেন? বক্গ-সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, পরমার্থ সঙ্গীত, শ্তামা ও কৃষ্ণ- 
বিষয়ক সঙ্গীত, প্রেম-রহস্ত ও বিবিধ সঙ্গীতে পুস্তকখানি পরিপূর্ণ। এ্টিকু কাগজে নন্দর 
ছাঁপা, মূল্য বার জান! মার। 

এস্, কে, লাহিড়ী এড কোং, ৫৬নং কলেজ গ্রীট, কলিকাতা । 



[১৪ 1. 
কয়েকখানি প্রাচীন গ্রন্থ ( পরিষৎ-গ্রন্থাবলী ) 

১। গৌরপদতরঙ্গিণী--সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্দ ভদ্র ।-_-এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে 
শ্লীচৈতন্সন্বদ্ধে প্রায় দেড় হাজার প্রাটীন পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। এ সকল পদ বঙ্গের বিখাত 
পরকর্তগণের রচিত। অনেক পদ নৃতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাগী 
বুহৎ ভূমিকায় ঁ সকল পদকর্তাদের পরিচয় প্রদ্ত হুইয়াছে। এ ভূমিকায় বৈষ্ণব-সাহিত্যের 
ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শবের অর্থসহ নির্ঘণ্ট আছে। 
পরাঙ্ক ৫৬৮, মুল্য ১৪০ দেড় টাক! মাত্র। 

২। কাশী-পরিক্রমা_ (সচিত্র )। ভূঁকৈলাঁসের বিখ্যাত মহারাজ জয়নারায়ণ 

ঘোষাল-প্রণীত। এই গ্রন্থে কাশীর অন্তর্গত সমুদয় তীর্থের ও দেবস্থানের পরিচয় আছে। 

তঘ্যতীত অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীধামের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থার অতি উৎকষ্ট চিত্র 
এই গ্রন্থে পাওয়! যাঈবে। বাঙ্গাল! ভাষায় এইরূপ গ্রন্থ 'আর নাই। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্স- 
নাঁথ বনু বিশেষ পরিশ্রম ও অধাবসায় স্কারে এই গ্রন্থের টাক প্রস্তুত করিয়!ছেন। ' লাল- 

গোপার বিদ্যোৎসাহী রাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাস্কাুরের সম্পূর্ণ বায়ে এই গ্র্ 
প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্গ ৩১২ 7 মুল্য 8 বার আন, পরিষাদের সদস্তাপক্ষে।%* | 

৩। নরহুরি চক্রবর্তীর নবদ্বীপ-পরিব্রমা- প্ীচৈতন্তের জন্মভূমি ও লীলা" 
স্থানের বিশেষ নিবরণ। এই গ্রন্থে তৎসময়ের বাঙ্গালার অনেক এ্্হালিক কথা জানা যাইবে । 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । পরাঙ্ক ৪১৪১ মূল্য দ 
বার মানা, পরিষদের সদন্তপক্ষে 1%* ৷ 

৪। ব্রজপরিব্রম! ( নরহরি চক্রবত্তি-প্রণীত )--ইহাতে মথুর।-মগুলের 

ভৌগোলিক সম্পূর্ণ বিবরণ-সহ বুন্দাবন-রহস্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে । সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ 
বস্থ বু পরিশ্রমে বহুমূল্য ভূমিকা, নির্ঘণ্ট ও টীক! স'যোৌগ করিয়াছেন। এই গ্রন্থরদ্বও লাল- 
গোলার রাজ! শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রয় বাচাছুরের অর্থসাহাষো প্রকাশিত । পত্রাঙ্ক ৪৪২, 

মূল) ১২ 'গক টাকা, পরিষদের সদন্তপক্ষে ॥ | 
৫। শুন্যপুরাণ__রামাই পণ্ডিত-প্রণীত ও প্রযুক্ত নগেন্দনাথ বন্থ কর্তৃক সম্পা্দিত। 

এই গ্রস্থও লালগোলার রাজাবাহাদ্বরের সাহাষ্যে প্রকাশিত। এই গ্রশ্থখানি বাঙ্গালার প্রচ্ছন্ন 

বৌদ্ধধর্মের অবশেষ ধর্মপৃঙ্গার 'আদিগ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রাটনতম গ্রন্থের ভাষার 

নিদর্শন আছে। লেখক রাঁমাই পণ্ডিত ধর্মপালের সময়ে জীবিত ছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী 
আছে। ঘনরাম, মাঁণিক গাঙ্কুলি, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি অন্ত সকল ধর্মমঙ্গল-প্রণেতার গ্রন্থ 
হইতে ইহ অন্যরূপ। ইহাতে হাজার বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গাল] পদ্া ও গগ্ভের নমুনা আঁছে। 
বৃহৎ ভূমিক! সহিত পুস্তকখানি প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা) মূল্য 8 আন, পরিষদের সদস্য 

পক্ষে 1 আনা । 

৬। কক্বিপুরীণ_ গ্রাচীন কবি রামলোচন দাস গুপ্ত মহাশয় কল্ধিপুবাণের উপাখ্যান 
অবলম্বন করিয়! এই সুমধুর কাব্যখানি রচন1! করিয়! গিয়াছেন। মাতৃভাষার পরমহিতৈথী 
বদান্তবর দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ আনুকৃল্যে বঙ্গীয়- 
সাহিত-পরিষৎ এই উৎকৃষ্ট কাবাখানি প্রকাশ করিয়াছেন । রয়াল ৮ পেজী ২ কলমের ১১৪ 
পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থথানির মূল্য সাধারণের পক্ষে ১* এবং পরিষদের সদন্যপক্ষে ॥৮* আন 
নির্ধারিত হই্লাছে। 

২৪৩।১নং অপার সাকুার রোড, পরিষৎ-কার্ধ্ালয়ে প্রাপতব্য। 
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হেমচন্ত্র বঙ্যোপাধ্যায়ের মৃত, ১ই জ্যেষ্ঠ ১৩১, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যু, ১৬ই শ্রাবণ ১২৯৮ 

বিহ্বারীলাল চক্রবর্তীর মৃত, ১১ই জ্যেষ্ঠ ১৩*১ গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম, ১৫ই ফান্তন ১২৫, 

অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু, ১৪ই জো ১২৯৩ ". ». মৃতু, ২৫শে ঝাঘ ১৩১৮ 
রজনীকাস্ত গুপ্তের মৃত্যু, ৩শে জযোষ্ঠ ১৩০৭ যনোমোহন বন্ধুর মৃত্যু, ২১০ যাধ ১৩১৮ 
যধুনুদন দত্তের মৃত, ১৭ই জাধাঢ় ১২৮, 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৬ 
তত 

রবি ১৫ ২২ 

সোন ৮২ ১ ১৩ ৬৩ ৭০ 

মঙ্গল ৩ 

৬ চু 
ক 24 

১০ ১৭ ২৬ 

বুধ দি ১১ ১৮ ৬৫ 

বৃহস্পতি ৫ ১১ ১৯ ১৩ 

শুক্র ৩ ১৩ ১৪ -৭ 

শনি ৭ ১৪ ২১ ১৮ 

পৌষ 
বুধ ১৮১৫ ২১১ ১৯ 

বৃস্পতি ২ ৯ ১৬ ১৩ ৩, 
শুর, ৩) 

শনি ৪ ১১ ১৮ ১৫ 

ছ/ ৬ ১% ২৭ 

রবি ৫ ৮২ ১৯ ২৬ 

সোম ৩ ১৩ ২০ ২৭ 

মঙ্গল ৭৭ ১৪ ২১ ২৮ 

ফাল্গুন * 
শনি ১৮ ১৫ ১২ ২৯ 

ববি ১ ৯ ১৬ ২৩ ৩০ 

সোম ৩ ১০ ১৭ ২৪ 

মঙ্গল 8 ১৯১ ১৮ ৫ 

বুধ ৫ ১২ ১৯ ১৬ 

বৃহস্পতি ৬ ১৩ ১০ ২৭ 

শুক্র ৭ ১৪ ২১ ২৮ 

ঘ্ারকা নাথ বিদ্যা তৃষণের মৃত, ৮ই তান্ত্র ১২৯৩ 
রজনীকান্ত গুপ্তের জন্ম) ২৯শে ভান্ত্র ১২৫৬ 
দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু, ১৬ই কার্তিক ১২৮, 
রাজ! বিনয়কৃ্ দেবের মৃত্যু, ১৬ই অগ্রন্থায়ণ ১৩১৭ 

গ্যারীচা্ মিত্রের মৃত্যু, ২১শে অগ্রহথারণ ১২৮৭ 
কেশবচন্ত্র সেনের মৃত্যু, ২৫শে পৌষ ১২৯, 
দেবেত্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু, ৬ই মাঘ ১৩১১ 
ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের মৃতু, ১*ই যাখ ১২৬৫ 

নৰীনচজ্ সেনের মৃত্যু, ১*ই খাঘ ১৩১৫ 
মধুনুজন দত্তের জন্ম, ১২ই মাধ ১২৩, 
গৌরীশঙ্বর ভটাচাধ্যের মৃত্যু, ২৫শে মাঘ ১২৬৭ 
নবী'নচজ সেনের জন্ম, ২৯শে মাধ ১২৫৩ 
ভৃদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম, ২র ফাঙ্তন ১২৩২ 
রাজেনলাল দিত্রের জন্ম, «ই ফান্ধন ১২২৮ 
ঈত্বরচ্ত গুণের জন্ম) ২৫শে ফান্তুন ১২১৮ 

অগ্রহায়ণ 

মঙ্গল ৮ ১৫ ২২ ২৯ 

বুধ ২ ৯ ১৬ ১৩ 

বৃহস্পতি ১) ১০ ১৭ ২৪ 

শুঞ্রু 8 ১১ ১৮ ১৫ 

শনি ৫ ১৬ ১% ২৬ 

রবি ৬ ১৩ ১০ ২৭ 

সাম ৭ ১ ১৪ ২৮ 

মাঘ 
শুঞ ১ ৮ ১৫ ১২ স্ব 

শনি ১ ৯ ১৮ ১৪ 

রি ৩১০ ১৭ ১৪ 

"সাম ৪ ১১ ১৮ ২৫ 

মঙ্গল 7. ১৬ ঠঃু ২৬ 

বৃ ৬. ১৩ ২5 ২৭ 
বৃহস্পাতি ৭১৪ ২১ ২৮ 

প্র 

সোম ১৮১৫ ২৯ ২৯ 

মল ১» ৯ ১৩ ১৩ ৩৭ 

বুধ ১ ১৭ ১৭ ১৪ 

বৃহম্পতি 8 ১১ ১৮ ২৫ 
শুঞ, ৫ ১২ ১০ ২৩ 

শনি ৬ ১৩ ২০ ২৭ 
রৰি ৭১৪ ২৯ ২৮ 
জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা, ২৭শে ফান্ঠুন ১৩১২ 
রমনিধি গুপ্তের মৃত্যু, ২১শে চৈত্র ১২৪৫ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্য, ২৬শে চৈত্র ১৩০ 
উম্লেশচজ্র বটব্যালের জন্ম, ১৬ই ভাত ১২৫৯ 

$ট মৃত্য ১ল। শাবণ ১৩৬০৫ 

যোগেত্্রচন্ত্র বন্থর জন্ম, ১৬ই পৌষ ১২৬১ 
চ ?ঃ মৃত্য খরা ভাছ ১৩১৭ 

দাশরথি রায়ের জন, মাঘ ১২১২ 

রি ৮ নৃতু, কান্তিক ১২৬৪ 

কাঁলীবর বেদান্ধাগীশের জন্ম, (1) ১২৪৯ 

মৃতু, ১*ই আশ্বিন ১৩১৮ 
চম্রনাথ বন্ধুর জন্ম, ১হ তাতে ১২৫১ 

৮.৮. মৃতু, ওই আঁধ।ঢ় ১৩১৭ 
রাষদাস সেনের জন্ম, ২৬শে অগ্র্থারণ ১২৫২ 

শপ. সৃত্যু, ওরা ভাত ১২৯৪ 



বঙ্গায়-সাহত্য-পারষদের প্রাতন্তাতৃগণ 
জীধুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদাস্ত-রস্ত 

এম্ এ, বি এল্ 
,১ এল্ লিওটার্ড * 

, নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ 

+ গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

রায় », মতিলাল ছাল্দ্ার বাহাছুর বি এপ্ 

» নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ 

॥ স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 

রায় ১, শরচ্চন্ত্র দাস বাহাছুর সি আই ই 
পণ্ডিত ,, তারাকুমার কবির 

»» দেবেজ্নাথ মুখোপাধ্যায় 

ডাক্তার » হ্ুন্দরীমোহন দাণ এম্ বি 
»১ আশুতোষ ঘোষ এল্ এম্ এস্ * 

» দ্েবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ 
» ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ 

» আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় 

» বসস্তরগন রায় বিদ্বদবল্নভ 

ঝবাক্ম ,, জগচ্চজ্্র সেন বাহাদুর ৰ এ 

» ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় * 

» রাজেজ্জলাল সিংহ * 

স্বর্গীয় রাজ! বিনয়কষ্ণ দেব বাহাদুর 

, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী যোগশান্ত্রী 

, ডাক্তার কুর্য্যকুমার সর্বাধিকারী 
রায় বাহাহর 

» সারদাপ্রসাদ দে 

»৯ নগেন্্রনাথ ঘোষ এফ. আর এস্ এল্ 

»» মনোমোহন বন্ধু 

» সাতকড়ি হালদার ৰি এল্ 

» গোসাইদাস গুপ্ত 

» নন্দরৃষ্ণ বস্থ এম্ এ, সি এম্ 

»» উমেশচন্ত্র বটধ্যাল এম্ এ, সি এস্ 

» চারুচন্দ্র ঘোষ 

» রমেশচন্ত্ দত্ত সিআই ই 
১ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

» রাখালচন্ত্র সেন 

পরিষদের কর্মচারিগণের আচ্ান্ত তালিকা 
সত।পতি 

১৩০১-২ স্বর্গীয় রষেশচচ্জ্র দত্ত ১৩০৯ স্বর্গীয় রমেশচন্ত্র দত্ত 

১৩৬০২-৩  » চজনাথ বসু ১৩১৬-১১ শ্রীযুক্ত সতোকজ্জনাথ ঠাকুর 

১৩০৪-৬ শ্রীযুক্ত ছ্িজেজ্জনাথ ঠাকুর ১৩১২-১৯ » সারদাচরণ হিজর 

১৩০৭-৮ » সত্যেজ্জনাথ ঠাকুর ১৩২০ » হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 
ত পতমচএশ 

এই ভালিক1-লিখিভ ৩৩ জন সদব্যমধো * চিছিত চারিজন প্রথম বর্ধেই পদত্যাগ করিয়াছিলেন । 



সাহিত্য-পরিষণ্-পঞ্জিক' 

১৩৩১ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন 

শ্ীধুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৩০২ স্বর্গীয় চজ্জনাথ বন্ধু 

» নবীনচন্দ্র সেন 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৩৯৩ স্বর্গীয় নবীনচন্জ্র সেন 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্বর্গীয় মনোমোহন বস্থ 

১৩০৪ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
শীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 

* হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

১৩০৫ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার 
» হরপ্রসাদ শান্্ী 

১৩০৬ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিস্তাভৃষণ 
৮» প্রফুলচজ্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৩০৭ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
» জগর্দীশচন্দ্র বন্থ 

১৩০৮ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
» রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

» প্রফুল্লচন্্র রায় 

১৩০৯ শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

” সারদাচরণ মিত্র 

» জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 

১৩১০ জীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 
» প্রফুল্ল রাম 

» শিবনাথ শাঙ্ত্ী 
১৩১১ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 

এ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
স্বর্গীয় চন্ত্রকাস্ত তর্কালঙ্কার 

১৩১২ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহকায়ী সভাপতি 

স্বর্গীয় চজ্জকান্ত তরকালঙ্কার 
শ্রীযুক্ত আশুতোব মুখোপাধ্যায় 

১৩১৩ শ্রীযুক্ত রবীজ্রনাথ ঠাকুর 
স্বর্গীয় ইন্ত্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত আগ্ততোষ মুখোপাধ্যায় 

১৩১৪-১৫ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
» আগুতোষ সুখোপাধ্যায় 
» রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 

১৩১৬ শীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

» প্রফুলচন্জ্র রায় 
» রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 

১৩১৭ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী 
» রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 

». প্রফুল্লচন্জ রায় 
১৩১৮ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্ররচন্দ্র নন্দী 

» রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
» হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

১৩১৯ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী 

» হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
» আশুতোষ চৌধুরী 
» কুমার শরৎকুমার রায় 

১৩২* শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 
»  অক্ষরচন্ত্র সরকার 

» আগুতোষ চৌধুরী 
» কুমার শরতকুমার রায় 



৬ সাহ্ত্য-পরিষণ্-পঞ্জিক! 

১৩০১ শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড ও 

» দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

» রামেন্্রন্থন্দর ত্রিবেদী ও 

» দেবেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায় 

১৩০২ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

১৩০২ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার 
৮ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

» কুঞ্জবিহারী বনু 

১৩০৩ স্বর্গীয় মহেন্ত্রনাথ বিদ্ভানিধি 

১৩০৪ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন 

স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ঘোষ 
১৭০৫ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় 

»  প্রতুলচন্জ্র বন 
১৩*৬ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

». হেমেন্দ্রগ্রসাদ ঘোষ 
১৩০৭ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» হেমেল্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 

১৩০৮ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

 হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ 

সম্পাদক 

১৩০২-৩ শ্রীযুক্ত রাজেন্দরচন্দ্র শাস্ত্রী 
১৩০৪-৫ হীরেন্দ্রনাথ দত 
১৩০৬-১* ০ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
১৩১১-১৮  » ব্রামেক্্রজ্ন্দর ত্রিবেদী 

১৩১৯-২০ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 

সহকারী সম্পাদক 

১৩১৪ শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী 
» মন্মথমোহন বস্তু 

হেমচন্র দাশ গুপ্ত 

১৩১৫-১৬ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» হেমন্ত দাশ ষ্ঠ 

» রাখাঙ্পদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

১০১৭ শ্রীযুক্ত ব্যোষকেশ মুস্তফী 

৮ হেমচঙ্র দাশ গুপ্ত 

» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

» তাকাপ্রসন্ন গুপ্ত 
১৩১৮ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

*» হেমচন্জ দাশ গুপ্ত 

» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

» তারাপ্রসন্ন গুপ্ত 

১৩০৯ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী » বিনক্কুমার সরকার 
» মন্মথমোহন বন্ধু ১৩১৯ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

১৩১০ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী » হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 
«» মম্মথমোহন বন্ধ » রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 

১৩১১ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্ত্কী ». থগেন্দ্রনাথ মিত্র 
* মম্মধমোহন বন্ধ » ছুর্গানারায়ণ সেন শান্ত 
*  নিত্যগোপাল বস্থ (শ্রাবণ পধ্যতস্ত) ১৩২০ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

১৩১২ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী » হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 
» মন্মথমোহন বস্তু » ভ্রর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 
»এ কিশোরীমোহন সিংহ » রূবীজ্রনারায়ণ ঘোষ 

১৩১৩ স্ীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
* অন্মখমোহন বন্ধ 

প্রবোধচজ্জ চট্টোপাধ্যায় 
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পত্রিকাধাক্ষ 

১৩০১-৩ স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত ১৩০৬-১০ শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী 

১৩০৩-৫ শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ ১৩১১-১৮  » নগেজ্নাথ বন্ধ 

১৩১৯-২৭  » সতীশচন্দ্র বিদ্তাভৃষণ 

ধনাধাক্ষ 

মিঃ এল্ লিওটার্ড 
১৩০১ শ্রীযুক্ত চন্ুনাথ তালুকদার ১৩১১-১৩ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
১৩*২-৩ স্বীয় চারুচন্ত্র সরকার ১৩১৪-১০ ৮ হীরেন্ত্রনাথ দত্ত 
১৩০৪ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

১৩০৫ স্বর্গীয় চারুচন্্র ঘোষ 
১৩০১-১ওশ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত 

গ্রন্থাধ।ক্ষ 

১৩০১ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার ১৩০৯ শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 

১৩০২ * চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১০-১৩  » অমুল্যচরণ ঘোষ 
১৩০৩-৬  » প্রতুলচন্ত্র বস্থ ১৩১৪ » বাণানাথ নন্দী 

১৩০৭-৮ » কিরণচন্ত্র দত্ত ১৩১৫ « সত্যভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৩১৬-২০ » অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় 

চত্রশালাধ্যক্ষ ১৩১৯-২০ শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্ধ 

ছাএরাধ)ক্ষ 

১৩৯২ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থ ১৩১৯-১৮ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র 

১৩১৩ » নরেশচন্্র সেন গুপ্ত ১৩১৯-২০ ৮» মন্মথমোহন বস্থু 

ন্যাসরক্ষক- মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীস্দরচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানপত্রে নির্দিষ্ট 

১৩০৭ সালে নিযুক্ত ভূমিসম্পত্তির ট্রষ্টি বা! ন্াসরক্ষকগণ__ 

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ( দীঘাপাতিয়! ) 
* রায় প্রমথনাথ চৌধুরী ( সস্তোষ ) 
» রার যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী (টাকী ) 
» রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( কলিকাতা ) 

» হীরেন্ত্রনাথ দত্ত ( কলিকাত! ) 

দলিল-রক্ষক--( এটর্ণি ) শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত 

চিত্র-পরিদর্শক- শ্রীযুক্ত শিবত্রত সামক 
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বর্ধশেষে লান্তনংখ্য। বাষিক আর 

১৩০১ ১৩৩ ৬৩২/০ 

১৩০২ ২৪৬ ক 

১৩০৩ ৩১৪ ১৪০১৪ 

১৩০৪ ৩৪২ ১৩১২০ 

১৩০৫ ৩৪৬ ১৪৫৪/%/১ ৩ 

১৩০৬ ৩৫২ ১৫৮৫১%৪/ৎ 

১৩৪৩৭ ৫২৩ ২৩৭৮//০ 

১৩০৮ ৫৯৮ ২৯০৯,/৩ 

১৩০৯ ৬৩৫ ২৫৯৯৬/৩ 

১৩১৩ ৩৭০ ৩০৪৭০ 

১৩১১ ৭১৩ ৩৭৪ ৫//৩ 

১৩১২ ৭৬৪ ৩২৪৮1০/০ 

১৩১৩ ৭৮২ ৩৭২৩৮%/০ 

১৩১৪ ৮০৭ ৪৪৪১।০ 

১৩১৫ ১০৪২ ৪৩৭৫১/৩ 

১৩১৬ ১২৪৮ ৬০৯১০ 

১৩১৭ ১৫২২ ৭১৮৪৫|১৩ 

১৩১৮ ১৮১৬ ৮২৯৪৪/৩ 

১৩১৯ ১৯০৩৬ ১১৩৫৪%/৩ 

১৩২৩ ২০২৮ ১০৬৬০।,/১৫ 

এই হিসাবে কেবল মাসিক চাদা, প্রবেশিকা ও পুস্তক বিক্রয়ের আয ধর! হইয়াছে । 
বিশেষ কারণে প্রাপ্ত দানাদি ব৷ অন্তবিধ আর ধর! হয় নাই। 

স্থায়ী ভাগারে দান 

কুচবিহারাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্ত্রনারায়ণ ভূপ বাহাছুর,* 

( আজীবন সদক্যপদ্দ গ্রহণ-কালে দান) ৫৯০২. 

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্ছ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর ১২৫০০২ 
রাজ! শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাছুর (ক) ৫০০০২ 
রাজা » নরেন্ত্রলাল খ। বাহাছুর ৫০৪০২ 

» হীরেজ্রনাথ দত্ত ও বন্ধুবর্গ দ্র 

মহারাজ » মণীন্দচন্্র নন্দী বাহাদুর ২৯৯৯২ 

ডাক্তার » রাসবিহারী ঘোষ * ২০৯৯২ 

কুমার *« শরংকুষমার রায় * ১৪০৯. 

স্বাজ! » গোপাললাল রার * সু 
ডাক্তার » চন্ত্রশেখর কালী ৫৯০২ 

৩৪৫৬৩, 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

ক ৩৪৫০০২ 

রাজা শ্রীযুক্ত জগংকিশৌর আচার্য চৌধুরী বাহাদুর * এ 
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ ৬ বিজয়রত্ব সেন খে) ৫০০২. 

কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র * ৪ 
৬ রায় বিপিনবিহারী মিত্র ৫০০২. 

ভাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্ত্র রায় (গ) | ২৫০২ 

রায় » রাধাবল্পভ চৌধুরী বাহাছুর ২০০২ 
মিঃ এন সি সরকার কি 

সি, কে, সেন এও কোং * ১৫০২. 

শ্ীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘ) সই 
». মন্মথমোহন বস্তু * বি 

৩৭৫০০. 

* টিহিত ব্যক্তিগণের দান পাওয়া গিয়াছে । 

(ক) ১০০১ পাওয়। গিয়াছে, (খ) ১২ পাওয়। গিয়াছে, (গ) ১০১ পাওয়। গিক্বাছে এবং (ত) ৭৫১ পাওয়| 

খিয়াছে। 
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বাঙ্ধাব 
| ননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দরচন্দ্র নন্দী বাহাছুর, কাসিমবাজার, রা নন 

রঃ রাও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর, লালগোলা, মুর 

সদব্যগণ 
(১) বিশিষ্ট-সদশ্য 

শ্রীযন্ত দিলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

্রীযুক্ত সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, পগ্ডন । 

সার জঞ্জ বাড উড, লগ্ন । ্ 

৩৪ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন্থ এম্ এ, ডি এস্সি, সি এন্ আই, সি আই ৰ 
স্্যা ৯৩ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা । 

সিআই ই; শীযুক্ত গ্রফুল্লচন্ত্র রাঁয় ডি এসসি, পি এইচ. ডি, 
০০০০০ ৯১ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা । 

রপ্রপাদ শাস্ধী এমএ, সি আই ই, 
8 ২৬ পটলডাঙ্গ। স্রীট, কলিকাতা।। 

যুক্ত ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি লিট্, শাস্তি-নিকেতন, 1০, বীরভূম । 
র্ র সি আই ই. লাসা-ভিলা, দার্জিলিও.। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাছুর রি 

শ্রীযুক্ত রা ভদ্রাচাঁধ্য বিস্যাম্মুধি, বিএল্, টি মাণিকতল! স্াট। 

শ্রীযুক্ত অক্ষর়চন্্র সরকার বি এল্, কদমতলা, চ'চুড়া। 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল্, ঘোড়ামারা, ক | 
শ্রীযুক্ত নগেন্জনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিষ্যামহার্ণব, ৯ কাটাপুকুর বাই লেন, 

রা বাগবাজার, কলিকাতা । 

(২) আজীবন-সদস্ত 

সি আই ই, পু ॥ রী ঘোষ এম্ এ, ডি এল্, সি এন্ আই, 
রিনি ৪৬ থিয়েটার রোড, কলিকাতা । 
কুমার প্রীঘুক্ত শরৎকুমার রায় এম্এ, দয়ারামপুর, ভা নাটোর, রাজসাহী। 
কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, ৩৪ শ্তামপুকুর গ্ীট, কলিকাতা । 
রাজা! শ্রীযুক্ত জগংকিশোর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
রাজ! শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায়, তাজহাট, রঙ্গপুর। 

(৩) অধ্যাপক-সদস্থ 
শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করদ্ব, ভট্রপলী, ২৪ পরগণ!। 
জীবুক্ত চণ্ডীচরণ স্থৃতিভূষণ, শ্বতিভূষণ লেন, গরাণহাঁটা, কলিকাতা 
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৩। শ্রীযুক্ত হ্র্গাচরণ সাঙ্যবেদান্ততীর্থ, ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর, কলিকাতা | 
৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ২৭৩ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা । 

(৪) সহায়ক-সদশ্ত 

পর্তিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ৪* মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।। 

মৌলবি 

পণ্ডিত 

পণ্ডিত 

মৌলবি 

» অন্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন, দেনুড়, পু টম্ুরী, বর্ধমান। 

» আবছল করিম, টট্টগ্রাম স্কুল ইন্স্পেক্টারের অফিস, চট্টগ্রাম । 
বসস্তরঞন রায় বিদ্বদল্লভ, ২৪৩।১ অপার সাকু'লার রোড, কলিকাত|। 

» বিনোদবিহারী বিগ্ভাবিনোদ কাবাতীর্থ, ইও্ডিয়ান মিউজিয়ম, কলিকাত| | 

» বাণীনাথ নন্দী, ১৭ সিকৃ্দারবাগান স্রীট, কলিকাতা । 

জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, *্প্র্ুন”-সম্পাদক, কাটোয়, বর্ধমান । 

» যোগেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর । 

» » রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মালদহ । 

» সতীশচন্ত্র ঘোষ, এম্ ই আর এন, রাঙ্গামাটা, চট্টগ্রাম। 

হেমচন্ত্র ঘোষ, ১৪ রামঠাদ নন্দীর লেন, কলিকাত|। 

» অমুতগোপাল বস্তু, ৫৮ নিক্দারবাগান স্ট্রীট । 

» জীবেন্্রকুমার দৃত্ত, “সাধনাকুঞ্জ,» খাটফরহাধবেগ, চট্টগ্রাম । 

» রওশন আলি চৌধুরী, “কো হিনূর”-সম্পাদক, পাংশ।, ফরিদপুর । 
» 'আনন্দনাথ রায়, উপাসী, নগর, ফর্রদপুর, 

৩১ প্রসরনকুমার ঠাকুরের ট্টাট, কলিকাত|। 

(৫) সাধারণ-মদন্ত-_[ক] কলিকাতা । 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ ব্যারিষ্টার, ৫ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন। 

১৪ 

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, “অক্ষয়লজ,১ ১১২ 'আমহাষ্ট' ই্রাট | 

ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, এল্ এম্ এস্, ২ আমহাষ্ট গ্রীট। 

অক্ষয়কুমার বড়াল, ১৬ প্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান। 

অক্ষয়কুমার বস্ত্র বি এল্, ১১৭ অক্ষয়কুমার বস্থর লেন, শ্রামবাজার। 

ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডি এস্ সি, ১ লাভলক স্ত্রী। 
অঘোরনাথ দত্ত, ১২০।২ মস্জিদবাড়ী স্রাট। 
অচ্যুতকুমার নন্দী, বি এ, বি ই, ৯২1২ অপার সাকু'লার রোড। 

অজয়চন্ত্র দত্ত, বি এ, ব্যারিষ্টার, ৯১ হাঙ্গারফোর্ড স্ীট । 

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, জিওপজিকাল সার্ভে অব ইত্ডিয়া অফিস। 

অতুলচন্দ্র ঘটক, বি এ, ১২এ বৃন্দাবন মলিক লেন, কলিকাতা । 
অভুলচন্জ্র মিত্র, ৫২২ বীডন স্ত্রী, হেছয়!। 
অধরকৃষঃ বন্থ, আসিষ্টান্ট কেমিষ্, ইত্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন, ৯* মন্জিদবাড়ী ্রীট। 
অধরচন্্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৫১ বীডন রো, দঞ্জিপাড়া। 
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১৫ শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮৫৯ বলরাধ দের স্্ীট, যোড়াসাকে| | 
এ অনঙ্গরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ২৮1১২ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের লেন, কালীঘাট। 

এ অনস্তকুমার দাসগুপ্ত, ফটোগ্রাফার, ৩ কালীঘাট ৩য় লেন, কালীঘাট। 

এ অনস্তচরণ ভট্টাচার্য, ১৪৭ অপার চিৎপুর রোড। 

* অনস্তনারায়ণ সেন, ইন্কাম্ টেক্স অফিস, ১এ গিরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর । 

২৭ » কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব, ১৬ রাজ! নবকৃঞ্চের স্ত্রী, শোভাবাজার | 

এ অনাথনাথ ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস্ স্ত্রী । 
» অনাথনাথ পালিত এম্ এ, ৬৬ ছর্গাচরণ মিত্রের স্ীট, দর্জিপাড়া। 

এ অনাথনাথ মল্লিক, ২১ মুক্তারাম বাবুর স্বীট, চোরবাগান। 

» অনুকূলচন্ত্র বন্থু, বন্ু দত্ত কোং, ১৬৭ ধর্্মতলা! স্ত্রী, টাদনী। 
২৫ »* অনুকূলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, “হিতবাদী+,-কার্য্যালয়, ৭০ কলুটোলা! স্্ীট। 

» অন্নদাগ্রসাদ ঘোষ বি এল্, ৫ শঙ্কর ঘোষের লেন, বাহির-সিমল! । 
» অপূর্ববকৃষ্ণ ঘোষ, ৬২।৭ বীডন সীট, সিমল|। 

» অপূর্বচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, ৯ সেন্ট জেম্স্ স্কৌয়ার। 

এ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মি আই ই, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাকে।। 
৩* » অবিনাশচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল্, ৭৯ পটলডাঙ্গ! সীট । 

এ অবিনাশচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ৮।১ কাশীধঘোষের লেন, সিমলা! । 

* অবিনাশচন্ত্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, ২৮৩ অখিল মিশ্ত্রীর লেন। 
»« অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, এ, সি, ব্যানার্জি কোং, ৭ সোয়ালে! লেন, 

অথবা ৪ রমানাথ মজুমদারের লেন। 

» অবিনাশচন্দ্র বন্থ, কে) ১৬ নয়ানচাদ দত্তের রী । 

» অবিনাশচন্দ্র বন্থু এম্ এ, খে) রিপণ কলেজের অধ্যাপক, 

১৩ মাধব চাটুর্যের লেন, ভবানীপুর । 
» অভিলাফচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, ৫৯ বেচু চাটুধ্যের স্্রট। 
» অমরকৃষ্ণ দত্ত, ৭ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। 

» অমরচন্দ্র বোথরা, ৩৯ আরমানিয়ান গর । 
» অমরেন্দ্রনাথ দত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিন্ ্রীট। 

*৪  « অমলেন্দু গুপ্ত, ২৭ কপালীটোল! লেন, বহুবাজার। 
[». কবিরাজ অমূল্যচন্ত্র বৈগ্থরত্ব, ১৫ সেণ্টজেমন্ লেন । 

» ডাঃ অমৃল্যচন্্র মুখোপাধ্যায় এল্ এম এস্, ২৪ রামকমল মুখোপাধ্যায় স্্ীট, 
খিদিরপুর ৷ 

৩৫ 

» অমুল্যচরণ ঘোষ বিস্ভাভূষণ, ৬৬ মাণিকতলা স্রীট। 
» অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্, ২ শিবশন্কর মল্লিকের লেন, শ্রামপুকুর । 

৪৫... » অমৃতলাল বন্গ, ২ রাম্চক্জর মৈত্রের লেন, কন্মুলিয়াটোল!। 
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ীুক্ত ডাক্তার অমৃতলাল মরকার এল্ এম্ এম, এফ সি এদ, ৫১ শাখারিটোল! লেন। 

* অদ্বিকাচরণ উকীল এম্ এ, শ্রমবায় বিল্ডিংস্, ৬ করপোরেশন কীট । 
* অন্থিকাঁচরণ গুপ্ত, ১৬ হরিপালের লেন, সিমল1। 

* অদ্বিকাচরণ দে, বি এ, ৩৫ পটলডাঙ্গা ্রীট । 
৫* কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, ১ হযারিংটন ক্টাট, চৌরঙ্গী ৷ 

শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটি, ১২।১ গাস্ুলির লেন, বড়বাজার। 
» অশ্বিনীকুমার ঘোষ এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৮৪ সীতারাম ঘোষ সীট । 

» অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ৬৯১ সিকদারবাগান স্ট্রীট । 
* অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ২৯ ফুলবাগান রোড, ইটালি। 

৫৫ ০» অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ৬৮1৪।১ ছুর্গাচরণ মিত্রের ছ্রীট। 
কুমার শ্রীযুক্ত অসীমকুষ্ণ দেব বাহাদুর, ২১ রাজ! নবকৃষ্ণের গ্রীট । 
শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এস্সি, বি এল্, ৩৬ গ্রে স্রীট। 

» আনন্দচন্দ্র সেন, “বণিক্ প্রেস, ৬০ মুজাপুর ্রীট। 

« আনন্দমোহন সাহা, ১৩৮ মুক্তারাম বাবুর সীট । 
৬৯ » আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, নাটামন্দির+, ১১৪।২১ মাণিকতলা সীট । 

» আভাসচন্ত্র ঘোষ বি এ, ৩ জগন্নাথ স্থরের লেন। 

আমোদকৃষ্ণ বাগচী, ১৯১ গুলু ওস্তাগর গলি। 

মাননীর বিচারপতি শ্রীযুক্ত আগুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি, ৬ সানি পার্ক, বালিগঞ্জ। 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত, জমীদার, ৩ পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট। 

৬৫ » আশুতোষ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৬৫।১ সার্পে্টাইন লেন। 

» ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, ৫১ রতন সরকারের গার্ডেন গ্ীট। 
মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার সার শ্রীধুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরন্বতী, 

শান্্রবাচম্পতি, এম্ এ, ডি এল্, ডি এস্ পি, কে টি, সি এদ্ আই, এফ. আর্ এ এস্, 
এফ. আর্ এস্ ই, এফ. এ এস.বি, ৭৭ রস! রোড, ভবানীপুর । 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ, প্রেমিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক । 
» ইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য্য, ৫৪ চুণাপুকুর লেন, বৌবাজার । 
» ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এল্, এম্ ডি, ৭০ হ্ারিসন রোড। 

* ইন্দুপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, "গাঙ্ুলি হোম,” ১৭১ লোয়ার সাকুলার রোড। 
* ইন্দুভূষণ সেন এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, ৫৭1১ হরিশ্চনত্র মুখার্জি রোড, 

ভবানীপুর । 

» রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, ১৩ প্রেমঠাদ বড়াল স্বীট। 
» উপেন্দ্জ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ২২ য্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গ! ৷ 

৭৫ » উপেম্্নাথ ঘোষাল এম্ এ, ৬ বাছুড়বাগান রো। 
« ডাক্তার উপেন্্রনাথ চক্রবর্তী এল্ এম্ এস্, ৫৮1১ হরি ঘোষের স্রীট। 
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সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক৷ 

শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), জি এফ. কেল্নার এণ্ড কোম্পানীর আফিস, 

৩২ চৌরঙ্গী রোড। 

উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ), ৮ রমানাথ কবিরাক্সের লেন, বুবাজার । 

উপেন্দ্রনাথ বন, ১৫ চড়কডাঙ্গ! রোড, বেলেখাট|। 

উপেন্দ্রনাথ বেজ, ১১৩ মাণিকতলা! দ্র । 

ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি, লেফটেনাণ্ট কর্ণেল, ৫৬ মির্জাপুর ই্রীট। 

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, ২৯ কলুটোলা! স্রীট। 

উপেন্ত্রলাল বক্সী বি, এ, শিক্ষক-__হিন্দুস্কুল, ২১৮ কর্ণওয়ালিস গ্বীট। 

উমেশচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ৯৪ বহুবাজার স্ট্রীট । 
উমেশচন্ত্র বস্তু, ২৩ পটলডাঙ্গা ট্রীট । 

খতেন্জ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাগ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাকে। 

খধিবর মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বীডন স্ত্রীট । 

ডাক্তার একেন্ত্রনাথ দাস ঘোষ, এল্, এম, এস্, এম্, এস্সি, 

২১ কর্ণগয়ালিস্ রী । 

মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন, বি এল্, ৯ হালসীবাগান রোড । 
কমলকষ্ণ সাহা! (ক), ১৮ ছর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের ছাট, বাগবাজার । 

কমলকৃষ্ণ সাহা! বি এল্ (খ), ৪৩ সাকু'লার গার্ডেন রীচ রোড, খিদ্িরপুর। 
ডাঃ কমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম বি, ৩৬ সুরি লেন। 

কমলেশচন্দ্র বক্ণ। বি এ, ৮০ কলেজ ঠীীট। 

করুণাচজ্্র মজুমদার, ৫ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার । 

করুণাময় চট্টোপাধ্যায়, ৬৭ স্ুুকিয়া সীট । 

কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, 'ওভারসিয়ার, বি এন্ রেলওয়ে হাউম্, গার্ডেন রীচ, 

খিদিরপুর। 
রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর বি এ, সি আই ই, ৫ গঙ্গাধর বাবুর লেন, 

বহুবাঙ্জার । 

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), ৯৫ দর্মীহাট! ১ম লেন। 

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় থে), ২ জগন্নাথ স্থরের লেন। 

কালিদাস রায় চৌধুরী বি এল্, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 
কালীকুমার দাস, কাশীপুর-রোড গ্রেসন, ই বি এম্ আর, কাশীপুর, কলিকাত|। 

কালীকুমার বস্তু, ২ কালাাদ সাণ্ডেলের লেন, শামবাজার। 

পণ্ডিত কালীকুষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ৪৭ সীতারাম ঘোষের স্্রাট। 
কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, হাই স্কুলের শিক্ষক, গুপ্তিপাড়া, 

৩৭* অপার চিৎপুর রোড। 

» কালীপদ বনু এম্ এ, ৩ নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন । 
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শীযুক্ত কালী প্রসন্ন চট্টরাজ এম্ এ, ৩৪ আগুতোষ দের লেন, রামবাগান। 

» কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, টাউন স্কুল, ৫ রামধন মিত্রের লেন। 
*» কালীগ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম্ এ, ২।১ হোগলকুড়িয়৷ গলি । 

» কবিরাজ কালীভূষণ সেন কবিরত্ব, ৩ কুমারটুলী স্্রীট। 
১১* & কিরণকুমার বন্থু এম্ এ, ২৭ বনমালী সরকার স্রীট, কুমারটুলী। 

» কিরণচন্ত্র ঘোষ, ২৮।১।১ অখিল মিশ্ত্রীর লেন। 
» কিরণচন্দ্র দত্ত, “লক্ষমীনিবাঁস, ১ রামকান্ত বস্থুর ১ম লেন, বাগবাজার । 

» কিরণচন্ত্র দে আই সি এস্, ৬৩ হরি ঘোষের স্াট। 
» কিরণচন্ত্র বন্থ এম্ এ, বি এল্, ১২৩।২ আম্হাষ্টণ স্বীট | 

«এ কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২ কৈলাস দাসের লেন। 

» কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়, ২৩ রামমোহন দত্তের লেন, ভবানীপুর । 

» কুঞ্জবিহারী দত্ত, ৮৩ বীডন স্ট্রীট । 

» ডাক্তার কুঞ্জবিহারী মণ্ডল, ১৭ উপ্টাডিঙ্গি মেন রোড । 

* কুঞ্জবিহারী সাহা, ৪১1৭ কেনাল ওয়েষ্ট রোড, উপ্টাডিঙ্গী। 

১২* » কুঞ্রবিহারী সেন, ২৮ তারাটাদ দত্তের গ্ীট, সিন্দুরিয়াপটা । 

« কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটি, ১২১ ওল্ড পোষ্ট অফিস ট্রীট। 
» কুমারকৃষ্ণ মিত্র, জমিদার, ১৪ আহিরীটোলা স্বীট | 

» কুমুদ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যাঁয় বি এ, এটণি, ৪ হোষ্টীংস্ স্ীট | 

» কুমুদ্বদধু দাস গুপ্ত বি এ, ৭৪1১১ আমহাষ্ট স্ীট |”. 
১২৫ এ কুমুদবিহারী সেন, ৪8 ব্রজনাথ দত্তের লেন। 

» কুমুদ্ররঞ্জন রায়, ৪০ হুর্গাচরণ মুখাজি স্াট, বাগবাজার | 
» কুলদাকিস্কর রায় বি এল্, ৫৯ আমহাষ্ট' ষ্টাট। 
» কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরদ্ব বি এ, ১৭ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
» কৃষ্ণকমল মৈত্র, এম্ এ, বি এল্, ৯১ হাজরা রোড, ভবানীপুর 

১৩০ » রায় কৃষ্চকালী মুখোপাধ্যায় বাহাছুর, বি এ, প্রেসিডেন্সি ডিবিশনের কমিশনারের 

পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট, চার্নক প্লেন, লালদীঘি। 
এ কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত বি এ, ২৮ গ্রে স্্রীট। 

» ডাক্তার কৃষ্ণকুমার ঘোষ এল্ এম্ এস্, ৯৩ আমহাষ্ট'স্্রীট। 

» কৃষ্দাস বসাক, ৩৮ কামারপাড়া লেন, বরাহনগর। 

* কৃষ্ণদাস রার, ১৭ হরচন্দ্র মল্লিকের লেন, হাটখোলা! । 

১৩৫ » কেদারনাথ মিত্র, ১৬ কালীপ্রসাদ দত্তের স্রী, দর্ষিপাড়া। 

» কেদারনাথ মিশ্র, দক্ষিণ সিঁতি, শীতলাতলা, কাশীপুর গোঃ। 

» কেশবচন্্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, "অর্চন1"-সম্পাদক, ৪০ চাষাধোপাপাড়া স্বীট। 

» কেশবলাল বন, ম্যানর লজ, দার্জিলিং । 

১১৫ 
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যুক্ত কৈলাসচজ্জ চক্রবর্তী বিস্তানিধি এম্ এ, বি এল্, ১৬ পটলডাঙ্গা স্্ীট। 

১৪০ এ ডাক্তার কৈলাসচন্ত্র বনু রায় বাহাছুর. সি, আই, ই, ১ স্ুকিয়া স্বীট। 
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ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তন্বনিধি বি এ, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 

ক্ষিতীশচন্ত্র ঘোষ, ভূকৈলাস রাজবাটা, খিদিরপুর। 

ক্ষীরোদনারায়ণ ভূ'য়। এম্ এ, বি এল্, ৭৯ রস রোড, ভবানীপুর । 
ক্ষীরোদগ্রসা্দ বিচ্তাবিনোদ এম্ এ, ২৬ হরলাল মিত্রের স্ীট, বাগবাজার । 

ক্সীরোদভূষণ সেনগুপ্ত, কে বি সেন এও্ড ব্রাদার্স, ৬০ মৃজাপুর ফ্রীট | 

ক্ষেত্রকালী ঘোষ, ৯ রাধানাথ বন্থুর লেন। 

ক্ষেত্রনাথ বন্যোপাধ্যায় কাব্যকণঠ, ২৯ বেণিয়াপুকুর রোড, ইটালী। 

খগেন্দ্রচন্্র বসু, ৫৯ পন্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 

খগেক্নাথ গুপ্ত, ৩৫ চাষাধোপাপাড়া স্ত্রী । 
খগেন্জনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ( ক), ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, 

যোড়াসাকো। 

থগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( খ ), ৩০।৬ মদন মিত্রের লেন। 

থগেন্্রনাথ দে ৰি এ, এটর্ণি, ২৮ কর্ণওয়ালিস ট্রাট। 

খগেন্্রনাথ মিত্র এম্ এ, ৭ কৃষ্ণরাম বন্ধুর স্রাট, শ্তামবাজার | 

গগনচজ্জ্র বিশ্বাস বি সি ই, ৩৬১ হারিসন্ রোড । 
গগনেজ্জনাথ ঠাকুর, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাকো। ৷ 

গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৯২ মেছুয়াবাজার স্্ীট। 
গঙ্গামারায়ণ রায় এম্ এ, আই এস্ ও, ২৬ চক্রবেড়িয়। রোড, নর্থ ভবানীপুর । 
গজানন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৬ রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেন। 

কবিরাজ গণনাথ সেন বিগ্ভানিধি কবিভূষণ এম্ এ, এল্ এম্ এস্, ৩৫ বীডন স্্রট। 

গণপতি রায় বিষ্তাবিনোদ, ২০ সীতারাম ঘোষ স্্রাট। 

গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, 518 শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্তামপুকুর ৷ 

গিরিজামোহন সান্তাল বি এল্, ৬১ মেছুয়াবাজার স্্ীট। 

ডাক্তার গিরিশচন্দ্র দে এল্ এম্ এস্, ৩২২ দক্ষিণ চক্রবেড়ে রোড, ভবানীপুর । 
গিরিশচন্দ্র বন্থ এম্ এ, এফ আর্ এ এদ্ (লগ্ন ) এফ সি এস্, 

৩৮ অপার সাকু'লার রোড। 

গিরীন্ত্রকুমার সেন এম্ এ, গবর্ণমেণ্ট কমারশিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ, 

৩০২ বহুবাজার স্্রট। 
গিনীশ্রনাথ-রায় চৌধুরী, জমিদার, ৩১1১ হরীতকীবাগান লেন। 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, সংস্কত কলেজের অধ্যাপক, 
১৬ পটলডাঙ্গ! স্ীট। 

গুণদাচরণ সেন এম্ এ, বি এল্, ১৫ চাউলপটা লেন, ভবানীপুর । 
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শ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবির জ্ঞানরত্ব কবিধবজ, ৫ ললিতমোহন দাসের লেন, বহবাজান। 

১৭ & গুণেন্ত্রনাথ বস্থ মল্লিক, ১৫১৬ হরিঘোষের ফ্রাট, দজ্জিপাড়া। 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বিএ, ১২ মদনমোহন চাটুর্যের লেন, যোড়াসীকো। 

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাইট, এম্ এ, ডি এল্, পি এইচ ডি, 
১৯ ষঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গ!। 

শ্রীযুক্ত গোকুলটাদ দত্ত, ৯২ বীডন স্ীট। 

১৭৫ » 

১৮৩ 

১৮৫ 

১৯৩ 

'গোকুলটাদ কড়াল, ৮ হিদারাম বানার্জির লেন, বহুবাজার । 

গোপালচন্ত্র গুপ্ত, ৫ মিড্ল্টন্ স্রাট । 
গোপালচন্ত্র চক্রবর্তী বি এল্, এম্ আর্ এ এস্, এম্ আর্ এস্ এ, 

৭২ রসা রোড, ভবানীপুর |» 

ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'এম্ বি, ১1৬ প্রেমাদ বড়াল স্ত্ীট। 
ডাক্তার রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাছুর, এম্ বি, ( বর্ধমান ) 

১০।২ সেপ্ট জেম্স্ স্কোয়ার । 

গোপালচন্জ্র সেন এম্ এ, ৰি এল্, এফ. সি এন্, ৭৩।১ স্ুুকিয়া স্্রীট । 

গোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, ৩২ বীডন রো, দর্ষিপাড়া। 
গোপীনাথ মল্লিক বি এ, ১৬।১ শিকদারপাড়া! বাট, বড়বাজার | , 
গোপেন্্র সরকার, প্রোপ্রাইটার,__মেসার্স জি সরকার এও কোং, 

১৩।১ হারিগীন রোড । 
গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ পটুয়াটোল! লেন। 

গোবিন্দচন্ত্র দে রায় এম্ এ, বি এল্, ৫৪ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 

গোবিন্দপ্রসন্ন রায়, রতন বাবুর বাড়ী, কাশীপুর | .. 
গোবিন্দলাল দত্ত বর্শা, ১৮৪ অক্র,র দত্তের লেন, বছবাজার | 

গোলাপচন্ত্র সরকার শাস্ত্রী, এম্ এ, বি 'এল্, »* শাখারিটোলা লেন। 

গোষ্ঠবিহারী আঢ্য, ১৭ গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন, আমড়া তল! । 

গোষ্ঠবিহারী কুওু প্রামাণিক, এসিষ্টাণ্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট্, পি ডব্লিউ ডি, 

২।৩এ প্রেমটাদ বড়াল স্রট। 
গৌরহরি সেন, চৈতন্ত-লাইব্রেরী, বীডন স্ীট। 

চণ্তীচরণ বনু, ১৩।১ নয়ানচাদ দত্ের স্ীট । 

চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১ শিবনারায়ণ দ।সের লেন। 
চন্ত্রভৃষণ ভাছুড়ী বি এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, কেমিক্যাল লেবরেটারী। 

চন্ত্রভৃষণ মৈত্র এম্ এ, ১২ শঙ্কর ঘোষের লেন। 

১৯৫ সার্ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ নাইট্, ৮ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ট্রীট, ভবানীপুর । 
শীযুক্ত ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এন, ১৫০ কর্ণওয়ালিস স্বীট। 

চাকুচজ্জ চট্টোপাধ্যায় বি এ, সেক্রেটারী, কলিকাতা করপোরেশন্, 
৫ করপোরেশন স্রীট। 



ঠ নাহিতা-পাণিমহ-পাঞ্সিকা। 

শ্রীযুক্ত চাঞ্চন্দ্র ণন্দ্োপাধ্যায় বি এ, “এণাপী*র সহকারা সম্পাদক, 

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিস্ স্ত্রী । 
» চারচন্্ব ব্গ এম আর এ এস, ১ শঙ্কর ঘোষের লেন। 

২০০ » ঢার্চন্দ ভট্টচপ্য গ্াাতিষ, ৫ হাশাথ দাসের লেন। 

» চারুচন্ধর ভট্রাচার্ধা এম্ এ, ৫১।১ গুকিয়! গ্বীট | 

» চার্চন্থা মল্লিক, ২৮ রাধানাখ নল্লকের লেন, পটলডাঙ্গ। । 

» চারুচন্দ্র নির এম এ বি হল, ক), ৮ তরিঘোষের হ্ীট। 

» চারণ্ন্্র নিত (খ), ১২ শিণনারায়ণ দাসের লেন । 

২০৫ » চারুচন্দ্র মির বি এগ), ১৫৯।১ বনৃধাঞ্ার স্াট, হুগলা, মিত্র ষ্টেট । 

» চারুচগ্জ্র দিংহ বি এল্, ৮1১ শাখারাপাড়! রোড, ভবানীপুর | 

» চিত্তরঞ্জন দাস এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ১৪৯ রস। রোড । 

» চিন্তন্থ সান্তাল বি ই, ৪ গ্যাকুমার চাটুর্যোর স্ীট, ভবার্নাপুর | 

» চিন্তাহপণ ঘটক, "ডফ এ ডাম্ স্কুল, ১৯৩ অপার সাকু লা রোড। 

২১০ » চিরসুহৃৎ লাহিড়ী, ডেপুটি ন্যানেজার-_“ঠাকুর রাজষ্রেট,” ৮ জরিফ্স্ লেন। 

» রায় চুনিলাল বন্থ বাহাছুর এম্ বি, এফ. সি এস্, ২৫ মহেন্দ্র বন্থুর লেন, 

খমবাঞ্জার। 

» চুনিলাণ সরকার বি ই, ৬১ ডায়মণ্ড হারব(র রো, খিদিবপুর। 

» জগদিন্্রনাথ ঠাকুর, ৫১ রতন সরকারের গাডেন ট্রাট। 

মাননায় মহ রাঁজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দনাথ রায় বাহাগুর, ৬ ল্যান্সডান্টন রোড, ভবানীপুর । 

২১৫ হ্ীঘুক্ত জগদগ্ধু দাস বি এল্, ৩৭১ বৈঠকথানা কোড । 

» জগদ্্ধু মোদক, ২০ বামকান্ত বর ই্বাট, কাটাপুঝুর, বাগবাজার। 

» জলধর সেন, প্াযারাগন প্রেস, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ্রাট । 

» জানকীনাথ শরাচাষ্য এম্ এ, বি এল্, ৩ রামচাদ নন্দার লেন, দজ্ডিপাড়া। 

» জানকানাথ ণন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫ রামকান্ত বসুর হট । 

১২০ ,» জাপিম (সংহ শ্রীমল, ১১৩ হা1রসন রোভ। 

*« ডাঃ জিতেন্ত্রনাথ মঙ্গুমর্দার এম্ ড, ২০৩।১ কণওয়ালিস্ স্রাট। 

» জিতেন্দ্রনাণ যুখোপাধ্যাকস[ বৰ এন্, ৩৩ হাপিশ মুখার্জির রোড, ভবানীপুর । 

« গিতেশ্্রন/থ রক্ষিত পি এস্ সি, এফ সি এস্, ১০০।১ অপার সাকুলার রোড। 

» জিতেন্দ্রনাথ রায়, ক) ১৫ গুরুপ্রসাদ চৌধুরার লেন। 
২২৫ » জিতেন্ত্রনাথ রায় (খ) বি এ, জামদার, ৬ বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, টাল! । 

« জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্্, ৮৪ সাঁতারাম ঘোষের ্টাট। 

* ডাঃ জে, এন্্, ঘোব এম্ ডি, ৬৫।১ বান ষ্টাট। 

এ জে,কে,দাসগুপ্ত বি এম্ সি, এ এম, মাই সি ই, এ এম্ আই, এস্ ই, 

২৮১ ঝামাপুকুর লেন। 



২৩৫ 

১ 

*ন৫ 

২৫৩ 

৭৫৫ 
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এযুক্ত জোতিঃপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, ৭* শাখারিটোল! লেন। 
২৩* ৮ জ্যোতি ধণ ভাছুড়ী এম এ, এফু দি এস্, প্রেসিডেন্দী কলেজের 'অধ্যাপক | 

জ্যোতিশ্চন্ত্র বু এম্ এ, বি এল, ০৭ রায়বাগান স্বীট। 

জ্যোতিশগ্র দিত্র এমএ, বি এল্, কণ্টেলার, ১ অবিনাশ মিত্রের লেন, দক্ফিপাড়া। 
জ্ঞানচন্দ্র ঘোব এম্ এ, ১ মোহনবাগান রো। 

জ্ঞানেন্ত্রনাথ (ঘোষ বি এ, ৫২ শ্যামবাজার ছাট । 

জ্ঞানেন্্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্, $ উইলিয়ম্স্ লেন, টাপাতল!। 
জ্ঞানেন্্রনীথ রায়, (ক) ব্যারিষ্টার, ১ ওল্ বালীগঞ্জ রোড । 

জ্ঞানেন্ত্রনাথ বার (খ) ২৮১ শ্রীগোপাল মল্লিক পেন। 

জ্ঞানেক্রনাথ রায় চোধুরা, মাতক্ষীরা হাউস, কাথাপুর | : 

ডাঃ জ্ঞানেন্্রনারায়ণ বাগচী এল্ এম্ এম্, ৭ কালীতল| লেন। 
জ্ঞানেন্্রমোহন দাস, ৫৫ বেণিয়াপুকুর রোড, ইটালী। 
তারকচন্্র চক্রবন্থী এম্ এ, ব এল, ৫১।৫ কাসারিপাড়া রোড, ভবানীপূর । 

রায় সাহেব তারকনাপ সাধু বি এল॥ * মদনমোহন চাট্শ্্ের লেন। 

ভারাকঞ্ণ বাল, ১১* মআহিবীটোলা ছাট । 

তারাপ্রসন্ন পপ্ত নি এ, “মহামায়া কুটীর”, ৮ পটলডাঙ্গ। স্্টাট। 

তারাপ্রস্ন ঘোষ বিষ্যানিনোদ, ১৩ বিশ্বাস নাশারা ল্নে, বেলেখাটা | 

তারাপ্রসন্ন মিত্র, ম্যানেজার -বেঙ্গলা”, ৮ পদ্মপুকর রোড, ভবানীপুর । 

ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ এল্ এম্ এন, ১৩1১ বেনেটোল! স্রীট, শোভাবাজার । 

তুলসীদান কর এম্ এ, মেডিক্যাল-কলেজের 'অধ্যাপক। 
তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৫১ শাখারিটোল। লেন, বহুবাঁজার । 

ব্রলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮ কেদারনাথ বস্তুর লেন, ভবানীপুর । 

ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন দান, এল্ আর মি পি এণ্ড এস্, এল এফ. পি এদ্, এল্ এম্, 

৭১ হ্ারিসন রোড । 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মন্কুমদার, ৯৬ বেলতলা রোড, কালীঘাট। 

কবিরাজ দক্ষিণারঞ্জন রায় চৌধুরী কবিভূষণ, 'এল্ এম্ এল্, ৭৮1১ গ্রে ্টাট। 

দয়ালচজ বনু, ৫* মির্জাপুর ষাট । 
দীননাথ দত্ত, ১১ কালীকুমার বন্দ্যোপাপ্যায়ের গলি, টালা। 

দীননাথ বনু, ৬ আপার সাকুঁলার রোড। 
কবিরাজ ছর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী, 5৭ সভাবাজার ট্রাট, সভাবাজার । 

চুর্গীশঙ্কর ভট্রাচা্য, জিওলজিকাল সার্ভে অব ইত্ডিয়া, ২৭ চৌরঙ্গী রোড । 

« দেবকণ্ঠ বাগচী, ৯২ গৌর লাহার স্ত্রী । 

২৬৪ মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, এল্ এল্ ডি, 
সিআই ই, ২০ স্থুরি লেন। 



৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

যুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সান্তাল এল্ এম্ এন, ১৩ রাধানাথ বসুর লেন। 

» দেবেন্্রন্দ্র মল্লিক এম এ, বি এল্, ৬৯ সার্পেন্টাইন লেন। 

» দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭ গৌসাই লেন, বাগবাজার। 
» দেবেন্্রনাথ পাল বি এল্, ২৩২২ আপার চিৎপুর রোড। 

» দেবেন্দ্রনাথ বেজবড়,য়া বি এ, ৪০।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
» দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ কলেজ সীট । 

দেবেন্্নারায়ণ মিত্র, ৫৫1৭ গ্রে স্ট্রীট । 
» দেবেন্্রপ্রসাদ ঘোষ, “দি ক্লোজ”, ১০৬২ শ্তামবাজার স্বীট। 
» দেবেন্দরপ্রসাদ রায়, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, সাউথ রোড, ইটালী। 

২৭ৎ » দ্বারকানাথ চক্রবন্তী এম্ এ, বি এল্, ৭২ রসারোড, ভবানীপুর । 
* ডাক্তার দ্বারকানাথ মিত্র এম্ এ, ডি এল্, ২৫ নন্দরাম সেনের লেন, শোভাবাজার 
». দ্বিজেন্জনাথ ধর এফ. 'আর্ জি এস্, বেঙ্গল আর্ট ডিও, ১ সরকার লেন। 
» দ্বিজেন্্রনাথ বাগচী এম এ, ৭ কালীতল! লেন। 
» দ্িজেন্ত্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের ্রাট। 
» ডাঃ দ্বিজেন্ত্রনাথ মৈত্র এম্ বি, মেও হাসপাতাল, ৭১ ষ্রাগ্ড রোড, নর্থ। 
» ডাঃ ধনেন্ত্রনাথ মিত্র, এল্ আর্ সিপি (লগ্ন), এম্ আর্ সি এম্, 

৯৭ কর্ণওয়ালিস ই্রাট। 
». ধন্নলীল আগরওয়ালা বি এ, এটপি, ৪ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন। 
* ধরণীধর চট্টোগাধ্যায়, ৩০।৩২ পটলডাগ। ক্র । 
» ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৬ গড়পার রোড। 

» ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র, ১৬ ঘোষের লেন। 

» ধীরেন্ররুষ্ণ বন্থ বি এ, ৯৫ গ্রে স্রীট, শোভাবাজার | 

». ধীরেন্দ্রনাথ চট্োপাধায়, ৭০ হারিসন রোড । 

» ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ক), ১৩৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট । 

» ধীরেন্ত্রনাথ দত্ত (খ), ১৫ পাইকপাড়া রোড, বেলগাছিয়! পোঃ। 
২৮৫ » ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, এফ্ সি এস্, ৮৯1২ মস্জিদবাড়ী স্ট্রট। 

» নকড়ি রায় গুপ্ত, জেনারেল পোষ্ট অফিস, লালদীঘি। 
» পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্াভূষণ, ৩০ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের লেন, কালীঘাট। 
» নগে্রকুমার মজুমদার, জমীদার, বাজিংপুর, “সাহিত্য-প্রচার পুস্তকালয়ে”র, 

সম্পাদক, ৭৫ কুঠীঘাটা রোড, বরাহনগয়। 
» নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ক) ৰি এ, এফ ই, ১৬ আগুতোষ দের লেন, 

বিডন স্কোয়ার । 
২৯০ » নগেক্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় খে) বি এস্সি, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 

» নগেন্নাথ গুপ্ত. ৪৮ গ্রে ট্রাট। 

ত৬৩৫ 

২৭৫ 

২৮৩ 



সাহিত্য-পরিষ-পঞ্জিক। ২১ 

শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ ঘোষ, ৬১ সীতারাম ঘোষের বট । 

৯১৫ 

৩৩৬ 

৩%৫ 

ঞ্ট 

নগেন্্রনাথ দে, এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, সাছেব-বাজার, পি, টি, রেলওয়ে, 

১১০ আহিরীটোলা রী । 

নগেন্্রনাথ বস্থ, ৮ জগন্নাথ দত্তের লেন, গড়পার। 

নগেক্জনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৩২ শ্যামপুকুর স্্ীট। 

 নগেন্ত্রনাথ রাহা, ২০৩ অপার সাকু'লার রোড। 
কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ১৮১ লোয়ার চিৎপুর রোড। 

নগেন্রনাথ স্বর্ণকার এম এ, বি এল্, ১ উপ্টাডিঙ্গী জংসন রোড । 

নন্দলাল দে, ৭ স্ৃষ্টিধর দত্তের লেন। 

পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, ১২ কাশী ঘোষের লেন। 

নরসীধনজী, ৪৮ এজরা সীট । 

নরেজ্্রকুমার নস বি এল, ৪১ মিক্জাপুর স্ট্রীট । 

নরেক্্রনাথ চক্রবন্তী, ১৯ রামকান্থ বস্থার ১ম লেন, বাগবাজার। 

নরেন্ত্রনাথ চট্রোপাধায় বি এ, হেড এসিষ্টাপ্ট, মেরিন ডিপার্টমেন্ট, 

রাইটাস" বিজ্ভিংস্। 
নরেন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ১৬১ বলরাম দের ট্রাট। 

নবকৃষ্ণ ভন্টাচার্্য, সিটি বুক সোসাইটি, ৬৪ কলেজ স্বীট। 
নরেন্দ্রনাথ চক্রবন্তী এম এ, সংস্কৃতি কলেজের অধ্যাপক, কলেজ স্কোয়ার । 

নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, ৭ সোয়ালে! লেন। 

কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ লাহা এম্ এ, বি এল্, ৯৬ আমহাষ্ট সী । 

৩১৭ শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ শেঠ এম্ এ, বি এল্, ৭৮৭৯ বীডন স্রাট। 
» নরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্, ৬৫ নেবুতলা লেন। 

ঠ 

ঞ্চ 

৩১৫ 
ঠা 

নরেক্ত্রমোহন চৌধুরী, সিভিল ইপ্জিনিয়ার, ৬৫ হরিশ চট্টোপাধ্যায়ের স্ট্রীট, 
কালীঘাট। 

নরেশচন্দ্র বনু, ৩৩ গিরিশ মুখার্জির রোড, ভবানীপুর । 

নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, ৪৫ হরিশ মুখোপাধ্যায়ের রোড, ভবানীপুর । 

ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ, ডি এল্, ৩ ডফ লেন। 

নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় শান্ত্রী, ৮ বলরাম বস্থুর ঘাট রোড, কালীঘাট। 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ , ৩৫ ওয়েলিংটন স্ত্রীট। 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৭৫১এ হরিঘোষের স্্ীট। 
এ পণ্ডিত নারায়ণচন্ত্র বিদ্ভারত্ব, ২৫ বুন্দাবন মল্লিকের লেন। 

৩২০ » নিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২এ সচ্চাধীপাড়া রোড। 

এ নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড । 
১» নিতাইহরি দে এম্ এ, ৫১1২ রাজা রাজভল্লত ক্রীট। 



২৩. দাহিতা-পরিষশ-পঞ্জিকা 

শ্ীঘুক নিতাল +প ব্রঙ্গচারা, হীদেবকীননান 2গস» ১৯৫।১ কর্ণওয়ালিস্ ই্রীট। 

৩২৫ 

(নঠা|ননদ রান, ৬৮১ শ্রগোপাশ মপ্লিকের লেন । 

নিবারণ5প্দ ঘউক 'প এ, এস গাব £ এম) মিটানসিপাল প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, 

টাউন হল। 

নিবারণচন্দ্র দত্ত, ৬১ বাঁড়ন স্ীট। 

নিবারণচন্ত্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বি টি, হেয়ার স্কুলের শিক্ষক, ৫9 মির্জাপুর স্ীট। 
নিবারণচন্দ্র ভষ্্াচাধ্য এম্ এ, বি এসসি, ডিমনষ্েটার, 'প্রেসিডেন্সী কলেজ, 

১* ক্রাউচ লেন। 
নির্মলচন্দ্র পু, বেঙগল সোপ ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার, ২১ বভতবাঞ্জার স্রাট। 

নিশ্মলচন্দর নন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ মল্লিক লেন, গ্ামপুকুর | 

নীরজনাথ ঠাকুর, পোষ্ট মাঞ্।র, ধাইটসঁলিল্চিং। 

নীরদরুষ রায়, ২১ কালা প্রসাদ চক্রনগ্তীর স্বাট, বাগবাঞ্জাব। 

নীলমণি চক্রত্তা 'এম্ এ, প্রেমিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক । 

মাননীয় শ্রীসুক্ত ডাঃ নীলরতন সরকার 'এম্ 'এ, এম্ ডি, ৬১ হ্যাধিসন রোড । 

৩৩৫ শ্রীযুক্ত নীহারচন্্র ভট্রাচাধ্য, 9৩।১ বেচু চাটুষ্যের ষ্রাট। 

৩৪8৬ 

৩৪৫ 

৩৫৩ 

নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, ৬২ বেণিয়াটোলা ্াট, হাটখোলা । 

নৃপেন্দ্রনাথ বস্থ বি এল্, ৮ গোপাল বিশ্লাসের লেন, শ্যামনাঁজার। 

নৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭৯ আমহাষ্ট সীট । 

পঞ্চানন ঘোষ এম্ এ, বি 'এল্, ১৭১৮ শ্ুনাথ পঞ্ডিত স্বীট, ভবানীপুর । 

পধগনন চট্টোপাধ্যায়, ১৯ রামধাগান লেন। 

পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম এ, রপণ কলেজের অধাপক, 

৩৬৩৮ আমহাষ্ট” স্ত্রী । 
পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বেচু চ।টুধ্যের স্ীট, ঝামাপুকুর | 

পরেশচন্ত্র চক্রবর্তী বি এ, ২৩ ফরডাইস্ লেন। 
পরেশচন্দ্র সোম, ৭০ মেছুয়াবাজার স্টাট । 

পশুপতিনাথ দেব, ৬৭ বীডন ইাট। 

ডাঃ পশুপতিনাথ মিত্র এম্ বি, ৪৯১ কর্ণওয়ালিস্ স্্রট । 

পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ অবিনাশ মিত্রের লেন, দক্জিপাড়া । 

পশুপতিনাথ শর্মা কবীন্দ্র, ৩১ রাজ! নবরুষ্ণ ফ্রী । 

পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ , ১৬৪।২ রসা রোড, ভবানীপুর । 

পান্নালাল মল্লিক বি এ, “মল্লিক লজ”, মাণিকতলা মেন রোড । 

প্যারীলাল সান্তাল বি এ, ২১ বেচু চা্টুর্য্যের স্ট্রট। 

ডাঃ প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্ এম্ এস্, ১০৯ আপার সাকু'লার রোড। 
সমণ পুগ্নানন্দ স্বামী বহুনূত পিয়সীলী, বৌদ্ধধর্শীন্কুর সভা, ৪৬1৭ স্বারিসন রোড। 



৩৫৫ 

১৬৩০ 

৩১৫ 
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যুক্ত পুরেন্দুহুন্দর ধন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৫ প্রতাপচন্্র চট্োপাধ্যায়ের লেন। 

£ পুলিনবিহারা দত্ত, ১ শিকনারপাড়া লেন, বড়বাঙগার। 

পুপিনবিহারা দস, ১৬ সাউথ শিয়ালদ্ রোড | 

পুরণটাদ নাহার এম্ এ, বি এল. ১৫২ মটুন্ লেন । 

পৃর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এমসি, ৪৬ মুরাধিপুকূর রোড, মাণিক তলা । 

পূর্ণচন্দর থোষ, ১২ মদননোহন চাটুয্যের লেন, যোড়াসাকো। । 

পূরণচন্দ্র চট্োপাধ্যান্ন, ৯এ হাগলকুড়িয়। গলি । 

পূর্চন্্র লাহিড়ী রায় দােব, ন* লোয়ার সাকলার রোড। 

পূর্ণচন্্র সাহ।, ১৫1১ শে।ভাবাঙার স্রীট | 

পূর্ণচন্ত্র সেন, (ক) €৭।১ সীতারাম ঘোষের ফ্টাট। 
পূর্ণচন্ত্র সেন এম্ এ, (থ) ১১ কালাপ্রসাদ দত্ডের ট্রট। 

প্রকাশচন্দ্র দন্ত, 81১ সেণকরাম বাঁদ্দর লেন, কালাঘ।ট। 

প্রকাশচন্দ্র মুনদার এম্ এ, শি এন্, ১৬ চন্দ্রনাথ চাটুদ্যের হ্বীট, ভবানীপুর । 
প্রকাশচন্ত্র সরকার এম আর এ এম, এম ডি এস ডি, এম বি, ডি এফ এ, 

উকীল, ১৮ বসা রোড, নর্থ । 

গ্রকতচাদ বস্থ, ২০এ আতাবাগান লেন, গোয়াবাগান। 

প্রতাপচন্্র চৌধুরী, ২৯ রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র রোড, বেলেঘাট।। 

ডাঃ প্রভাপচন্দ্র মন্ুমধার এম্ ডি, ৩9 থিয়েটার রোড। 

প্রতাপচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্ , ৮১ ওল্ড বৈঠকখানা ফাঠ লেন। 

সার প্রতুলচন্দ্র চট্োপাখ্যায় গার বাহ%র, এম্ এ, ডি এল্, সি মাই হ, 

১৬৮ কর্ণওয়ালিস ট্রাট। 

মাননীয় মহারাজ সার প্রচ্যেতকুমার ঠাকুর নাইট বাহাছুর, 
“প্রাসাদ”, এ্রস্নকুদার ঠাকুরের ঈট, পাথুরিয়াঘাটা। 

প্রফুল্চন্দ্র ঘোষ এম্ এ, প্রেপিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক, ১.৩ প্রেমটাদ বড়াল সীট । 
ডাঃ প্রফু্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, পি এচ. ডি, ১৯ ওল্ড বৈঠকখান! ফাস্ট লেন। 

প্রফুল্পনাথ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের স্ীট, পাথুরিয়াঘাট।। 

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, ৪৩।১ বাবুরাম ঘোষের গেন। 

প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ক) এম্ এ. এম্ এন সি আই €( লগুন ), 

্ ২৭ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড । 

প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যার খে) ৭১1৪ বেটিটস্ক সর । 

প্রবোধচন্দ্র দে, এফ আর এইচ. এস্, ২৭১ বিডন রো। 
কবিরাজ প্রবোধচন্ত্র বিগ্কানিধি, ১৭৫ কর্ণওয়ালিস স্বাট। 

প্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্ , ৪৮ শাখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

প্রবোধচন্ত্র সরকার, জমিদার, ৬৮ সাউথ রোড, ইটালি । 
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শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র হালদার, ৬৩ কলেজ স্রীট। 
৩৮৫ 

0৪১৪ তত 

৩৯৫ 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এম আই আর এস্, ৭ কালিদাসের লেন, নেবুতল! ৷ 

প্রভাতচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, ২২ বিডন স্বীট | 

ডাঃ প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ 'এম্ এস, ৩৬ স্কটন্ লেন। 

গ্রভাসচন্দত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২ শাখারীটোলা লেন, বহুবাজার। 

প্রভাসচন্দ্র বন্থু, ২ অভয়চরণ ঘোষের লেন, শ্তামপুকুর । 

প্রভাসচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্, ৩৪1১ এল্গিন রোড । 

ডাঃ প্রভাসনাথ পাল এল্ এম্ এস্, ৯ ব্যাপারিটোলা লেন, বনুবাজার । 
প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ২ ঘুঘুডাঙ্গ। রোড, বালীগঞ্জ। 
প্রমথনাথ দে, ৯৭ মাণিকতলা সীট । 
ডাক্তার 'প্রমথনাথ নন্দী এল্ এম্ এস্, ১২ বিভন স্্রীট। 
প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১০৬ আপার সাকুলার রোভ। 

প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪ বীভন স্ট্রীট । 

প্রমথনাথ ভট্টাচাঁধ্য, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্বীট। 
প্রমথনাথ মল্লিক, ১২৯।১এ কর্ণওয়ালিস ্রাট, শ্যামবাজার । 

প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ ক্যানাল রোড, ইটালি । 
প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, ৩৫২ বিন ট্রীট, গোয়াবাগান। 
প্রমথনাথ সান্তাল, ৯৯ মাণিকতল! মেন রোড । 

প্রমথনাথ সেন বি এল্, ৩২ ল্যাম্পসডাউন রোড । 

ডাক্তার প্রপন্নকুমার রায় এম্ এ, ডি এসসি, ৭ বালিগঞ্জ সাকু'লার রোড । 

প্রপন্নকুমার সেনগুপ্ত, ১০৪ মুসলমানপাড়া লেন। 

প্রসাদদাস গোস্বামী, ১৯৯ কর্ণওয়ালিস স্টাট। 

প্রসিদ্ধকুমার বন্থ, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট । 

ডাক্তার শ্রিযনাথ নন্দী, ১১ অপার সাকু'লার রোড । 

প্রিয়নাথ মল্লিক বি এল্ , চক্রবেড়ে রোড, নর্থ ভবানীপুর । 

জননীর শ্রীযুক্ত রায় প্রিরনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাছুর এম্ এ, বি এল্, ইন্সপেক্টার 

জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন, ৩* হারিসন রোড। 
৪১* শ্রীযুক্ত রায় প্রিয্লাল গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, বি এ, এম্ আর এ এস্, পি সি এস, 

৪১৫ 

১২ পারসীবাগান লেন। 

পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১৩ দাসের লেন, বহুবাজার | 

ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেল্নার কোম্পানীর অফিস, ৩২ চৌরঙ্গী রোড। 
ফণীজ্্রনাথ ব্রহ্ম এম্ এ, বি এল্ , ১৬ চেতল! হাট রোড, আলিপুর । 

ফণীন্্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, ৯ ল্যান্সডাউন লেন। 
বন্ধুবিহারী দাস, ৩৫ লীতারাম ঘোষ সীট । 
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শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্, স্মল কজ কোর্টের জজ, প্দীনধাম,» 

৩০1৩ মদন মিত্রের লেন। 

বঙ্ষিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৬ শাখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 
বন্ধিমচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, ২৭ শীখারিপাড়া বোড, ভবানীপুর । 

বস্ধুবিহারী ধর, ২২ ফকিরাদ চক্রবর্তীর লেন। 
ডাক্তার বটকৃষ্ণ বায় এল্ এম্ এস্, ৮৪১ আমহাষ্ট” স্বাট । 
ব্দরীদাস গোয়েন্ক1 বি এ, বাশতল! স্ট্রীট, বড়বাজার। 

ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, ভি এস্সি, ১২০ লোয়ার সাকু লার রোড। 

বরদাকাস্ত ঘোষ, ১৬০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 

বরদাদাস বন্থ, ভেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ৩৭ সিকদারবাগান স্ট্রীট | 

বরদাপ্রসাদ বস্তু, ৭৯ হারিসন রোড । 

বরদাকান্ত মজুমদার, “শিশু"-স'পাদক, ৬৫।১ বেচু চাটুরষ্যের ইট । 
বসন্তকুমার চক্রবন্তী, ৭) পটলভাঙ্গ। স্াট । 

বসন্তকুমার বস্থ এম্ এ, বি এল্,» ৩২1২ কাসারীপাড়। রোড, ভবানীপুর । 

বামাচরণ চট্টোপাধায়, ৮ মোহনবাগান রো । 

ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৮৮ বেচু চাটুর্যের স্বীট। 

বাহাছুর সিংহ সিংহী, ২ পটু গীঙজ চার্চ স্রাট। * 

বিক্রমকুমার বন্থ, ২৯৯ অপার সাকু'লার রোভ। 

বিজয়কুমার মৈত্র, "সান্তাল প্রেসে”র স্বত্বাধিকারী, ২৫ রার়বাগ।ন ট্রীট। 

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত সাহিত্যশান্ত্রী, ৯৫ পাখুবিয়াথাট! স্বাট। 
বিজয়কষ্ণ রায়, ৯ জগমোহন সাহার লেন, চোরবাগান। 

বিজয়চন্দ্র সিংহ, ১৪৭ বারাণসী ঘোষের ই্রাট । 

বিজয়লাল দত্ত, ২৩।৩ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ-ভবানীপুর । 

বিজ্ঞানচন্্র ঘোষ, ১০ শল্তু বাবুর লেন, ইটালি। 
বিধুভৃষণ সেন গুপ্ত বিগ্যাভৃষণ এম্ এ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক । 
বিনয়কুমার সরকার এম্ এ, ২৬ স্ুকিয়া ট্াট। 

বিনায়কনাথ দত্ত, ৭৮৮ নিমতল! ঘাট দ্র । 

বিনোদবিহারী গুপ্ত, ৬০ নিমতল! ঘাট স্বাট। 

বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ১২০ সুক্তারাম বাবুর স্টাট। 
বিনোদবিহারী বস্থ বি এ, ৬৫২ বাগবাজার ্রাট। 

বিপিন্চন্্র পাল, ৫৫সি শাখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

বিপিনচন্ত্র মল্লিক এম্ এ, বি এল্ , ১৫ শ্রীনাথ দাসের লেন, বনুবাঙগার । 
বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ, ৬০ নিমতলা ঘাট ই্রীট। 
বিপিনবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ৭১ চক্রবেড়ে রোড, সাউথ ভবানীপুর । 

৪ 
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্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নিয়োগা এম্ এ, এটধি, ১৯ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার । 

8৫০ % 

8৫৫ 

৪৬০৩ 

৪৬৫ 

বিপিনবিহারী বন, ৬৫২ বাগবাজার ই্টাট। 

বিপিনবিহারী সেন এম্ এ, বি এল্ , ৮৯ আমহাষ্ট স্্বীট | 

বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল্ , ২৩ নেবুতল1 লেন। 

বিমলাচরণ লাহা।, ২৪ সুর্ঘকিয়। স্াট। 

বিরাজমোহন মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ২৯ চাউলপটা লেন, ভবানীপুর । 

বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন সেন গুপ্ত, ১৭ কুমারটুলি স্বাট। 
বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, স্কষ্টিস্ চার্চেস্ কলেজ, কর্ণওয়ালিস্ স্কোয়ার । 

বিহারীলাল পাল বি এল্, ১০৯১ গ্রে স্াট । 

বিহারীলাল রায় কবিরত্ব, ১১২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্টাট । 

বিহারীলাল সরকার, ১০ রামচাদ নন্দীর লেন। 

বীরেন্্রকুমার দে এম্ এ, বি এল্ , ১৯৩ ছকু খানসামার লেন। 

বীরেন্্রনাথ ঘোষ, ১০ কালিদাস সিংহের লেন। 

বীরেন্রনাথ মৈত্র, আনাপিটিকাল কেমিষ্ট, ডাঃ বস্তুর পেবরেটাবী, 

৭৮1১ হ্াারিসন রোড। 

ডা: বেণীমাধৰ চক্রবত্তী বি এ, এল্ এম্ এস্, | 
২ বৈষ্বচরণ শেঠের সেকেও লেন। 

রায় বৈকুগ্ঠনাথ বনু বাহাদুর, ১৬৭ মাণিকতলা ফ্রট | 

নৈদ্যনাথ ঘোষ, ১১ রামকষ্ দাসের লেন, বাছুড়বাগান। 

বৈদ্যনাথ সাহা এম্ এ, ১ কুমা রটুলি স্বাট। 

বোধিসত্ব সেন এম্ এ, বি এল্, ৯১ ছুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীট । 

মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবত্তী, এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ২৩৭ লোয়ার সাকু লার রোড। 

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, ১৫০ অপার সাকুলার রোড। 
৪8৭৩ রি 

৪৭৫ « 

ব্রজনাথ চন্দ্র, ২২৪ কণওয়ালিস্ স্বাট । 

ব্রক্নলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এটণি, ৬১ কানাইলাল মুখাজ্জি লেন। 

ব্রজেন্ত্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমীদার, ৫৩ সুকিয়া স্ীট। 

ত্রজেন্্কুমার শাল এম্ এ, বি এল্» ৩৩।১ক নেবুতলা! ছ্াট। 

ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শাল এম্ এ, পি এচ্ ডি, ২৫ রামমোহন সাহার লেন। 

ব্রজেন্দ্রনাথ সেন, ব্যাঙ্কার ও মার্চেন্ট, ২১ বহুবাজার ্টাট। 

ব্রজেন্্রমোহন দত্ত, ইঈ,ডেন্টস্ লাইব্রেরী, ৬৭ কলেজ স্ট্রীট । 

ব্রজেন্ত্রলাল মিত্র এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, ৫৭ চৌরঙ্গী রোড । 

ব্রদ্দকিশোর মুখোপাধ্যায় বি এ, হিন্দম্কলের শিক্ষক, কলেজ স্কোয়ার । 

রায় বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর বি এল্, ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট, আলিপুর, 

২৭৩ ওল্ড বৈঠকখান! বাজার রোড। 
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৭৮০ শ্রীযুক্ত ভবতারণ সরকার বি এ, শ্লীকষ্চ-পাঠশালাব প্রধান শিক্ষক, 

৪৮৫ 

৪৯০ 

৪8৯৫ 

৫০৪ 

৯।২ হরীতকিবাগান লেন। 

তবতোধ চট্ট পাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ২৭ শিকদারপাড়া রোড, কালীঘাট। 

ভবানীচরণ ঘোষ, ৬ জরিফস্ লেন। 

তবাঁনীচরণ লাহা, ২২৩ কর্ণওয়ালিস্ ই্টাট। 

ভবেন্দ্রচন্ত্র রায়, নড়াইল হাউস, কাঁশাপুর। 

পণ্ডিত ভবেন্্ শাস্ত্রা, সংস্কৃত টোল, ৭ শড়া থাড লেন, বেলেঘাট। । 

ভীমচন্ত্র চট্টোপাধায় বিদ্যাষণ বি এ, বি এলপি, বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুলের 

মধ্যাপক, ৪৬ মুরারিপুকুর রোড। 

ভুবনকৃষ্ণ মিত্র কবিবর, ৬৮ সিমলা সা । 

ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ভি এল্ এম্ এস্, এফ টি এস্, ৬ মদন মিত্রের লেন। 

ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, হাওলাদার, ৭৯ কর্ণওয়ালিস্ স্বাট । 

ভূবনমোহন রায়, ২১ পটুয়াটোলা লেন। 

ভুতনাথ মিত্র, ১৫৯ আহিরীটোলা বাট । 

ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬০ পার্বতীচরণ ঘোষের ট্রাট। 

ভৃপেন্দ্রকুমার বনস্থ, ৪২ বৃন্দাবন বসাঁকের লেন, আহ্রীটোল! । 

কুপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, এষ্টিনেটার, ৫০ ল্যান্সডাউন রোড। 

ভূপেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৮৯ চোরবাগান সেকেও লেন। 

ভূপেন্্রনাথ মৈত্র এম্ এস সি, এসিষ্রান্ট, জিওলিকাল ডিপা্টমেণ্ট, 

(প্রসিডেন্সি কলেজ । 

ভঙ্গেশ্বর শ্রীমানী বি এ, এউর্ণি, ৩৪ মল্লিক লেন, শ্ামপুজ্ুর-। 

কবিরাজ ভোপানাথ পপ্ কৰিহ্ঘণ, ৩৭৭ আপার সাকু'লার রোড। 

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ২৫।১১ বৃন্দাথন মল্লিকের পেন। 

মণিমোহন মুখে।পাধায় বি এ, ৫৬ নিয়োগাপুঞ্ুর লেন, ভালতগ। 

মণিমোহন মিত্র, ২৭।১ যুগলকিশোর দাসের লেন। 

মণিমোহন সেন এম্ এ, মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক, 

৭২ শ্ীগোপাল মল্লিকের লেন। 

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 

মণীন্দ্রকুমার বনু, কন্ট্রাক্টর, ১২ রামরুঞ্চ দাসের লেন। 

কুমার মণীন্দ্রন্দ্র সিংহ বাহার, পাহকপাড়। রাজবাড়ী, কানীপুর পোঃ। 

মণীন্্রনাথ ঘোষ বি এ, জমিদার, গরিফ1, ২৪ পরগণা, ১৭ গোয়াবাগান স্বাট। 

মণীন্ত্রনাথ চৌধুরী, ৩ বনমালী সরকারের স্টাট। 

মণীন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, পোষ্ট বক্স নং ৪৩১, ৩২ জ্যাকসন লেন। 

,*হেমণীক্রনাথ মিত্র বি এল্, ৫ হ্থারিসন রোড। 
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হ্ীযুক মতিলাল ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্যের লেন, বাগবাজার। 

ঞঠ 
কবিরাজ মথ্বানাথ মঞ্জ্মদার কাব্যতীর্ঘ কবিচিন্তামণি, ৪১ বীডন রো৷। 

মধুস্দন ্টাচার্দ্য বি এ, ১৭৩ বৈঠকথানা সেকেওড লেন। 

মনোমোঠন গঙ্গোপাধায় বি ই, ৭৯ কর্ণওয়ালিস ট্রাট। 

মনোমোহন ঘোষ, ৪1১ উমেশচন্দ্র দত্তের লেন। 

মনোমোহন চট্টোপাধায় ৮৫ গোকুল মিত্রের লেন। 

মনোমোহন বন্থ 'এম্ এ, নি এল্, ২৩৯ অপার সাকু'লার রোড । 

মনোজমোহন বস্তু পি এল্, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার। 

মনোরণ পায় বি এ, স্কটিস্ চার্চেস কলিজিয়েট স্কুল, ১৬৫ মাঁণিকতলা৷ দ্রীট । 
কৰিরাজ মনোরঞ্জন সেন, ৫৫৬ গ্রে গ্রাট। 

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ১।২ সীতারাম ঘোষের স্টাট। 

মন্মণনাথ গোস্বামী ভক্কিবিনোদ, ১১৫১ লোয়ার সাকুলার রোড । 

মন্মথনাথ থোষ এম্ এ, (ক) ৯০ শ্ঠামবাজার দ্্রীট ৷ 

মন্মগনাথ ঘোষ (খ), ১৯৬ রস! রোড, সাউথ, কালীঘাট। 

মন্মথনাথ চক্রবন্তী, ইগ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ৯২ বহছুবাজার ্বীট। 

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৪৪ মীর্জাপুর সীট । 
মন্মথনাথ রায়, (ক) ৯১।৪ হূর্গাচরণ মিত্রের স্্ীট। 

মন্মথনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, (খ) ২ বলরাম বস্থুর প্রথম লেন, ভবানীপুর । 

মম্মথনাথ রায় চৌধুরী জমিদার, ৩১।১ হরীতকিবাগান লেন । 
মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ, ২৮ রামকান্ত বন্থুর স্্রীট, বাগবাজার। 

মন্মথমোহন বন্থ এম্ এ, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার । 

মহীমোহন চট্টোপাধায় এম্ এ, এটণি, ৩৩ ম্যাকৃলাউড ষ্াট। 

মহেন্দ্রনথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ল্যাগু রেকর্ড ডাইরেক্টরের পার্শনাল এসিষ্ট্যাণ, 

রাইটার্স বিল্ডিংস, লালদীঘি। 
ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ নন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এম্ আর সি এস্ লেওন), ১ বীভন গ্বীট। 
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, ধোড়াসাকে। | 

মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৫ আনন্দ চাটুর্য্ের লেন, বাগবাজার। 

মহেন্দ্রলাল মিত্র, ৫৭ চৌরঙ্গী রোড । 

মুকুন্দলাল লায়েক, এম্ এল্ লায়েক বানার্জি কোং, ৫ রুষ্দদাস পালের লেন। 

মৃণালকাস্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্যের লেন, বাগবাজার । 

মোহিতচন্ত্র বন্ধ এম এ, বি এল্, ১৪ রমানাথ মন্ুমদার সীট । 
মোহিনীমোহন চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, ৮২ সীতারাম ঘোষের গ্রীট। 
মোহিনীমোহন দত্ত বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, ১১ ঘোষের লেন। 
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এটণি, ২৩ ম্যাকলাউড স্ত্রীট। 



সাহি্ত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ২৯ 

শ্রীযুক্ত রায় যশীন্্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ 'এ, বি এল্, জমিদার, কৃঠীঘাটা, বরাহনগর | 

৫8৫ ১, 

৫৫৫ 

৫৬০ 

যতীন্ত্রনাথ দত্ত, “জন্মভূমি”্র সম্পাদক, ৩৯ মাণিক বন্থুর ঘাট ট্রাট। 
যতীন্ত্রনাথ বন্থ এম্ এ, এটপি, ১৪ বলরাম ঘোষের সীট । 

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য এম্ এ, বি এল্, ৮ ঘোষের লেন। 

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি, ৭১ বীডন দ্্বীট । 

যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, ৫৮ হরিঘোঁষের গ্ীট | 

যতীন্ত্রনাথ রায় এম্ এ, ১৫৯ নভ্বাজার স্রাট। 

বতীন্দ্রনাথ সেন, 5 কারণাল৷ ট্যাঙ্ক লেন। 

যতীন্দ্রনাথ লাহিড়! এম্ এ, এম্ এল্, ৯২ হরিশ্চন্দ্র মুখার্জির রোড, ভবানীপুর । 
যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্, ৫৬ পার্বতীচরণ ঘোষের লেন। 

যতীন্ত্রমোহন বাগচী বি এ, ৫ শ্তামাচরণ দের ট্রাট। 
যতীন্্রমোহন রায়, ১৬ সাগর ধরের লেন। 

যতীশচন্দ্র সমাজপতি, ২১ রাঁমধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর । 

যছুনাথ কাঞ্জিলাল, এম্ এ, এম্ এল্, ৩২ হুজ্ুরী মলদ্ লেন। 

যাদবগোবিন্দ রায়, ৬১ বলরাম মজুমদারের ট্াট, হাটখোলা । 

যাদবচন্দ্র মিত্র, ১২২।২ অপার সাকু'লার রোড । 

যামিনীকুমার মিত্র, ৫ সিমলা লেন, সিমল|। 

যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা মুক ও বধির-বিগ্ভালয়, 
২৯৩ অপার সাকুলার রোড। 

কবিরাজ যাঁমিনীভূষণ রায় এম্ এ, এম্ বি, ৩৭১ অপার চিৎপুর রোড, 

যোড়াসাকে!। 

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যাঁমিনীমোহন মিত্র এম্ এ, ১।২ ছুর্গাচরণ পিতুড়ী লেন। 

শ্রীযুক্ত কবিরাজ যামিনীরঞ্জন সেন গুপু কাব্যতার্থ কবিরদ্ব, ৫১ স্কিন! সীট । 

ঞট 

৫৬৫ » 

৫৭৩ 

যুগলকুষ্ণ বন্, ১২১ নীলমণি মিত্রের ট্রাট। 

যোগীন্দ্রনাথ বন্থ বি এ, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের স্্রীট। 

যোগীন্দত্রনাথ নরকার, সিটিবুক সোসাইটী, ৬৪ কলেজ গ্রীট। 
যোগেন্দ্রচন্ত্র দত্ত এম্ এ, বি এল্ , এটি, ৯ হেষ্টিং স্রাট। 

যোগেন্দ্রন্্র নাগ বি এস্ সি, এম্ পি ই এন, ৩৬১ বেনিয়াটোল। লেন । 

ডাঃ যোগেন্ত্রনাথ দাস, ১৬ গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা! । 

যোগেন্্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ, ( অক্সন ), ৩৮২ লোয়!র সাকুলার রোড। 

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, (ক) ১৯৪1১ কর্ণওয়ালিস স্্ীট। 

যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, খে) ৭১1৭২ গ্রে স্ত্রী । 

যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, 
১৭ প্রাণরুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টাল|। 
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শ্রীযুক্ত কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বৈগ্ঠরদ্ব, বিগ্যাভৃষণ, এম্ এ, 

৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সীট । 

৫৭৫ » যোগেন্দনারায়ণ মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ১১ সীতারাম ঘোষের স্রীট। 

« যোগেন্্রলাল সিংহ, ১৬ বাছড়বাগান সেকে্ড লেন। 

» যোগেশচন্দ্র বসু বি এল্, ৯১ গোবিন্দ সরকারের লেন, বহুবাজার। 

». যোগেশচন্ত্র মিত্র, ৫৪1১ চুণাপুকুর লেন। 

» যোগেশচন্দ্র রায় নি এল্, ৩০1৩ চন্দ্রনাথ চাটুধ্যের স্বীট, ভবানীপুর । 

৫৮০ » যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, ১ করিস্ চার্চ লেন । 

» যোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৬৭ ক্লাইব স্ট্রীট । 
» রজনীকান্ত শর্ম। মজুমদার বি এ, ২৩৩ রায় ফ্রীট, ভবানীপুর । 

» রজনীনাথ সমাদ্দার, ১৬৭৫ কর্ণওয়ালিস্ সীট । 

» রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ৰি এ, এটর্ণি, ১৭০।২ লোম্নার সাকু'লার রোড। 

৫৮৫ » রণেন্্রনাথ ঠাকুর, ১১ পাথুরিয়াধাটা স্াট। 

» রবীন্দ্রনাথ বস্তু, ট্রান্সলেটার-_হাইকোট্, ৫৩ তালপুকুর রোড । 

» রবীন্দ্রনাণ মিত্র ব্যারিষ্টার, ৭৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 

» রবীন্দ্রনাথ সেন, ৬ বেছু চাটুধ্যের স্ব । 

» রমণীমোহন ঘোষ বি এল্, আসাম 'ও বেঙ্গল জেনারেল পোষ্ট মাষ্টারের 

পাশনাল এসিষ্টাণ্, জেনারেল পোষ্ট অফিস। 

» রমাবাস্ত ভট্টরাচার্ধ্য এম্ এ, বি এল্, ৭৭ ল্যান্স ডাউন রোড। 
রমা প্রসাদ মিত্র, ম্যানেজার,--৬ইঈশানচন্্র মিত্রের &্টেট, ১৫৯১ বহুবাজার ট্রাট। 

«  রমেন্ত্রগতি মুস্তফী, ৬ কমারশিয়াল বিল্ডিংস। 

রমেশচন্দ্র আচাধ্য চৌধুরী, ৪ নন্দলাল বসুর লেন, বাগবাজার। 

রায় রসময় [মত্র বাহাদুর এম্ .এ, হিন্দ্কুলের প্রধান শিক্ষক, ১২ চোরবাগান লেন 

রসিকলাল দত্ত এম্ এস্সি, ৭৮ মাণিকতলা ট্রাট। 

রমিকলাল রায়, সংক্কত কপিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ৬০ অখিল মিশ্সীর লেন। 

রাইচরণ মুখোপাধা।য়, ১৫ কারবাল৷ ট্যাঙ্থ লেন। 

ডাঃ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭১1১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। 

রাখালচন্দ্র দত্ব, ১১৩ অপার চিংপুর রোড । 

৬০০ » রাখালচন্ত্র পালিত এম্ এ, স্তাসন্তাল কলেজের অধ্যাপক, 

১১৫ রামকষ্ণ দাসের লেন, বাছুড়বাগান। 

» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রম আর, এ, এস,» ৬৫ সিমলা স্ীট। 

রাখালদাস মজুমদ্বার, ৭৩ গড়পার রোড। 

» রাজকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ৬১ সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট । 

রাজচন্দ্র চন্দ্র এম্ এ, এটর্ণি, ২৩ ওয়েলিংটন স্ট্রীট । 

৫৯০ 

৫৯৫ 
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১০৫ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বন্থু এম্ এ, বেঙ্গল কেমিক্যাল এগ্ড ফাশ্মাসিউটিকাল ওয়ার্ক সের 

২১৩ 

প্ডিত 

৬২০ 

৬২৫ 

৬৩৩ 

ম্যানেজার, ৯২ আপার সাকু লার রোড। 

রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তফী, ৬৭১ হুর্গাচরণ মিত্রের ছাট । 

সার রাজেন্ত্রনাথ মুখোপাধায় কে সি আই ই, ৭ স্তারিংটন স্্রীট। 

কবিরাজ রাজেন্জনারায়ণ সেন, ৯০ বারাণসী ঘোষের ট্্রট। 

রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্» ১৩ ব্রজপাল মিত্রের লেন। 

রাধাকান্ত রায়) ১৭ রাজাবাগান জংসন রোড । 

রাধাকুমুদ মুখোপাধায় এম্ এ, ২৬ ম্থুকিয়া ্টাট। 

রাধাকষ নিশ্বান এম্ এ, বি এল্, হাইকোটের উকাল, কণিকাতা | 

রাধাগোবিন্দ গোস্বামী, ২৬ বস্থগাড়া লেন। 

ডাক্তার রাধাগে।বিন্দ কর এল্ আর্ সি পি, (লগুন), ১০৭ শ্ঠামবাজার ই্রীট। 

রাধানাথ বন্দ্যোপাধায় বি এল্, ৩৩ রামধন মিত্রের লেন, শ্তামপুকুর। 

রাধারমণ খিগ্ভাভৃবণ, ৪৫ শ্তামপুকুর সীট | 

রাধেশচন্দ্র সেন খপ, ১২১ সেণ্ট জেম্স্ লেন। 
রাজকুমার চক্রবন্তী, ৮৭ সীতারাম ঘোষের ষ্াট। 

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, লাউসেন ঘোষ এ কোং, ১১৩ মনোহর দাসের চক, 

বড়বাজার । 

রামগতি সরকার এম্ 'এ, বি এল্, ১০ কেদারনাথ বস্থুর লেন, ভবানীপুর । 

রামচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি 'এল্» ৫২ স্ৃকিয়া স্াট। 
রামচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ২৩ বেছু চাটুর্য্যের স্াট, ঝামাপুকুর | 
রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, "মণিলাল কোম্পানী”র স্বত্বাধিকারী, ৪০ গরাণহাটা স্্ীট। 

রামরাখাল ঘোষ, “ইগডিয়! প্রেসে”র স্বত্বাধিকারী, ২৪ মিডিল্ রোড, ইটালী। 

রামহরি ভড় বি এল্, ২৩ রামমোহন সাহার লেন, শু ড়িপাড়া। 

রামেক্ত্রস্ন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, ৮ পটলডাঙ্। ্রাট। 

রুড্মল গোয়েন্কা, ৫৭ ব্ড়তল! হ্বীট, বড়বাজার। 
রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩ বল্দেপাড়1! রোড । 

রেবতীমোহন সেন, মুক ও বধির-বিষ্ঠালয়ের শিক্ষক, ২৯৩ অপার সাকু'লার রোড। 
লছমীর্চাদ আগরওয়াল।, ৪ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন । 

ললিতকুমার চক্রবর্তী, “বাসন্তী প্রেসে”র ম্যানেজার ও প্রোগ্রাইটর, 

৭৭ পটলডাঙ্গ গ্রীট। 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্কারত্ব এম্ এ, ৭* অখিল মিস্ত্রীর লেন। 
ললিতচন্ত্র মিত্র এম্ এ, প্দীনধাম”, ৩০1৩ মদন মিত্রের লেন। 

ললিতমোহন ঘোষ, ১।১ উপ্টাডিঙ্গী রোড । 
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ললিতমোহন দে, ২৫1২ মোহনবাগান রে 

ললিতমোহন মল্লিক, ২ লালবাজার ট্ট। 

রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাছ্র, ৪ ক্রীক রে! । 

শ্রীযুক্ত লালমোহন রায়, ৮ স্থষ্টিধর দত্তের লেন। 

পর্ডিত 

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এন্* ৬০ পাথুরিয়াঘাটা! স্্ীট। 
শচীন্ত্রগ্রসাদ বনু, ৩৩ ক্যানিং স্বীট। 

শরচ্চন্্র ঘোষ মৌপিক, ২২ মিরছাফর্প লেন। 
শরচ্ন্ত্র দন্ত বি এ, এটি, ৬৮।৩ মুক্তারাঁম বাবুর ক্র । 

রায় বাহাদুর ডাক্তার শরচ্চন্ত্র বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্, 

১৯ য্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গ!। 

শরচ্চন্দ্র নম, ১০০।১ মেছুয়াবাজার ট্টাট। 

শরচ্চন্দ্র মল্লিক, ৪৩ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। 

ডাঃ শরচ্চন্দ্র মিত্র এল্ এম এম, ২ নীলমণি মিত্রের স্রাট, টাল! । 

শরচ্চন্্র রায় চৌধুরী এস্ এ, দি এল্, ১৬০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 

ডাক্তার শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, ৩১ কালীবাড়ী লেন, চোরবাগান। 

শরৎকুমার দত্ত পু এম্ এ, আযাসিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, বেঙ্গল। 

শরতকুমার চক্রবন্তী এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, 
২৭ দিহি শ্রীরামপুর রোড, ইটালী। 

শরতলাল বিশ্বাস এম্ এসসি, ১২ আতাবাগান লেন। 

শশধর রায় বি এল্, কে), ৪৩ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 

শশধর রায় এম এ, বি এল্, (খে), ৬৮।২ হরিশ মুখাজির রোড, ভবানীপুর । 

শশাক্কজীবন রায় এম 'এ, বি এল্ , ৩৭ চন্দ্রনাথ চাঁটুর্য্ের লেন, ভবানীপুর । 
শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ স্্রাট। 
ডাঃ শশিভূষণ মিত্র এম্ বি, বি এস্সি, ( লগ্ন ) ৩৬ ওয়েলিংটন স্ত্বীট । 

শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায়, “বন্ুমতী”র সম্পাদক, ৮1১ রামধন মিত্রের লেন, 

শ্তামপুকুর। 
শশিভৃষণ সেন, ১৫ ব্রজনাথ দত্তের লেন। 

শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এটণি, ৮ জেলেটোলা লেন, কাসারীপাড়া। 

শাস্তিসাধন বিশ্বাস, উইল পার্ক, সিমলা । 
শিবকৃষ্ণ দে, ১৫১ মাণিকতল! ট্রাট। 

শিবচন্দ্র দেব বি এল্, ৭৮ মনসাতল! লেন, খিদ্দিরপুর। 

শিবনাথ বন, ৭৯২ মুক্তারাম বাবুর স্টীট। 
ডাঃ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম বি, ১* মোহনবাগান রো। 

শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, ৭৮ ল্যান্সডাউন রোড । 
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শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি এল্, ৫ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন। 

শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড । 
কবিরাজ শীতলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, ৫৭ সুকিয়া ইট । 

গুদ্ধানন্দ স্বামী,.“দেবালয়ে*র সম্পাদক, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস হ্রীট। 

শৈলজানাথ রায় চৌধুরী, সাতক্ষীর! হাউস, কাশীপুর । 

শৈলপতি চট্টোপাধায় এম্ এ, বি এল্, ৫২ অখিল মিশ্ত্রীর লেন। 
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৫৪ মধু রায়ের লেন। 
শৈলেন্দ্রনাথ বনু, ১৪ বলরাম ঘোষের সীট । 

মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুষণ দেব বাহাদুর বি এ, এটণি, ২৫ শ্তামপুকুর দ্র । 
শরীঘুক্ত শৈলেপচন্দ্র মজুমদার, “বঙ্গদশনে*র সম্পাদক, ২০ কর্ণওয়ালিস্ স্বীট । 

ডাক্তার শ্ঠামলরুষ্চ বসাক এম্ বি, ৪১ রতন সরকারের গার্ডেন লেন। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্তামলাল গোস্বামী, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস্ স্্ট। 
৬৮০ শ্রীযুক্ত শ্রামলাল বস, ৮২ শ্টামবাজার স্্াট। 

১৮৫ 

শ্তামাচরণ গঞ্গোপাধ্যায় ৰি এ, ১৩৬ কর্ণওয়ালিস্ স্ীট। 

শ্তামাচরণ পাল, ১৫ ছিদাম মুদির লেন, দর্জিপাড়া। 

শ্বামাচরণ সরকার, ১১২1১ মাণিকতলা স্ীট। 
কবিরাজ শ্ামাদাস বাচস্পতি-সার্বতৌম-শিরোসমণি-স্বর স্বতী-ক বিভূষণ, 

৪৯ গ্রে স্ীট। 

কবিরাজ শ্ঠামাপ্রসন্ন সেন শাস্ত্রী কবিরত্ব, ৩১ শোভাবাজার স্ত্রী । 

রায় সাহেব শ্রীরুষ্ণ মহাপার্র, রায় বাহাছুর, ডেপুটি স্থপারিশ্টেণ্ডেট, অব. পুলিশ, 

১০১ সেণ্টে জেম্স্ স্কোয়ার | 

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্ধ্য এম্ এ, বি এল্ , ৫1২ ব্যাপারীটোল! লেন, বুবাজার। 

রায় প্রীনাথ পাল বাহাদুর, ৫৩ মীর্জাপুর ট্রাট। 

রাজ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাছুর, ৬৮ শোভাবাজার হ্বীট। 
৬৯০ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ৫।২ মহেশচন্ত্র চৌধুরীর লেন, ভবানীপুর । 

৩৯৫ 

শ্রীশচন্জ্র রায় বি এ, পত্রাদ্ধ বয়েজ স্কুলে”র হেড মাষ্টার, ৩১ ঝামাপুকুর লেন। 
ষোড়শীচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে স্রাট । 
সচ্চিদানন্দ দত্ত, ৩১।১ নয়ানাদ দত্ের গ্রীট। 

মজনীকাস্ত সিংহ বি এল্, ১৭৮এ মুক্তারাম বাবুর সীট । 

সতীন্্রমোহন রায়, ৩।১৫ গৌরীবেড়ে লেন | 
- সতীন্্রসেবক নন্দী, ১৭ সিকদারবাগান স্রীট। 

সতীশচন্দ্র ঘোষ (ক) বি এল্, ২৫ চন্দ্রনাথ চাটুর্যোর রী, ভবানীপুর 
সতীশচন্দ্র ঘোষ (খ) বি এল্, ৭৯ লিন্টন্ দ্বীট। 

€ 
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শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্ দত্ত, হেয়ার স্কুলের শিক্ষক, ৫৪ মারপেনটাইন লেন। 
৭০৩ এ সতীশচন্দ্র দাস গুপু বি এ, ৯০ মাণিকতল! মেন রোড। 

» সতীশচন্ত্র পালচৌধুরী বি এ, এটর্ণি, ১১৩ গ্রে স্বীট। 

ডাঃ সতীশচন্ত্র বরাট এচ্ এল্ এম্ এস্, ১০২ মসজিদবাড়ী সীট । 
সতীশচন্দ্র বন্থ, ২৬১ নিউ রোড, কালীঘাট। 

মহামচোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশ৪ছ্্ বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ. ডি, 
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২৬১ কানাইলাল ধরের লেন। 
সতীশচন্দ্র মিত্র, ১১৮1১ মস্জিদ্বাড়ী '্াট। 
সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, 

ূ কেমিক্যাল ল্যাবরেটারী। 

সতীশচন্দ্র রায়, ১১ চৌরঙ্গী লেন। 

সতীশচন্দ্র সরকার, ৬ পঞ্চানন ঘোষের লেন। 

সতীশচন্দ্র সিংহ, ৩৩এ মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন। 

সত্যচরণ বন্থু এম্ এ, সি এম্ এস্ কলেজের অধ্যাপক, 

১২ দেওয়ানের গলি, সোনাগাছি। 

সত্যতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ হরি ঘোষের স্্রী। 
সত্যানন্ন বন্থ এম্ এ, বি এল্ , ৭৮ ধগ্মতল! ্রাট। 

সত্যোন্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ। 
সত্যন্ত্রনাথ দত্ত, ৪৬ মস্জিদ্বাড়ী স্ত্রী । 
সত্যেন্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২ সেকরাপাড়া লেন, বহুবাজার। 

সরলকুমার বন, ৫৫ চুণাপুকুর স্ীট। 
সমরেন্্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 
সরোজবদ্ধু নিয়োগ, ৩৭ হ্ারিসন রোড । 

সলিলেন্দ্রমোহন ঘোষাল, ৩।১এ নলিনী সরকারের স্রীট | 
সাক্ষীগোপাল বড়াল, ১১ সিকৃদারপাড়। স্্রট, বড়বাজার। 
সাতকড়ি অধিকারী এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ২৪ স্থারিসন রোড। 
সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধাস্তভৃষ্ণ, ১৫ আহিরাটোলা৷ দ্র । 
সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে ্রীট। 
মারদাপ্রসাদ সেন, ৪৯ কীসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 
সিদ্ধেশ্বর দাস ঘোষ, ৩ রঘুনাথ চাটুর্যের ্ীট। 
পণ্ডিত সীতানাথ কাব্যরত্ব, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ২৩ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, 
সীতারাম বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৬ গোবিন্দ ঘোবালের লেন, তাঁধানীপুর। 
সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর | 
সুধীজ্জনাথ ঠাকুর বি এল্, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 

ই, 
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৭৩৪ শ্রীযুক্ত হুবোধরুষ্ণ বিশ্বাস এম্ এ, বি এস্সি, ৪ ডফ.লেন। 

» সুবোধচন্ত্র মহলানবিশ বি এস্সি, এফ. আর্ এস্ ই, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ স্ত্রী । 
» স্ুবোধচন্ত্র রায় বি এ, (ক) ৩৮২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

» স্থুবোধচন্দ্র রায় বি এ, (খ) ৯ নারিকেলডাঙ্গা৷ মেন রোড। 
* কবিরাজ সুরেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত, কাব্যতীর্থ, কবিরদ্ব, ৯৫ পাথুরিয়াঘাটা গ্রীট। 

৭৩৫ » স্ুরেন্্রকষ দত্ত বি এল, ৭ রাজ! গুরুদাসের স্বীট, রামবাগান। 

*» স্থুরেন্দ্রন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম এ, বি এমসি, ৩০ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা। 

০ সুস্জি্দ্রন্দ্র সেন, ৬৪।১ মেছুয়াবাজার স্্ীট | 

» জুরেন্দ্রচন্ত্র বনু, ১৬১ জগন্নাথ দত্তের লেন। 

» সুরেন্্রনাথ অধিকারী, ৩৩ বস্থপাড়! লেন, বাগবাজার। 

৭৪* » ন্রেন্দ্রনাথ কুমার, ৩১ সাপ্পেন্টাইন্ লেন। 

» সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এ, (ক) ৩৮৩ কামারডাঙগা রোড, ইষ্ট ইটালী। 

«এ কবিরাজ সুরেন্্রনাথ চক্রবর্তী কবিরঞ্জন, (খ) ৭২ বীডন গ্ীট। 
স্থরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জমিদার এবং মার্চেন্ট, ১১।২ হথারিসন রোড । 

সুরেন্ত্রনাথ গুহ, ১৭ নূর মহম্মদ সরকার লেন। 

৭৪৫ » সুরেন্্রনাথ ঠাকুর বি এ, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ। 

সুরেন্্রনাথ দে বি এ, ৩৮।১ নীলমণি মিত্রের সীট । 

স্থযেন্্রনাথ দাস গুপ্ত, ৬ কালীতল৷ লেন। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কে) “বেঙ্গলী”-সম্পাদক, 
রিপণ কলেজ, ২৪ হ্যারিসন রোড। 

শ্রীযুক্ত নুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, থে) ১৪ মুন্সীবাজার রোড, বেলিয়াঘাটা। 
৭৫০ » স্ুরেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য, ৭* হরিঘোষের স্ত্রী | 

» সুরেন্ত্রনাথ মক্তুমদ্দার বি এল্, (ক) ১ অনাথনাথ দেবের লেন। 

» স্ুরেন্্রনাথ মজুমদার (খ), ৩* তালপুকুর রোড, বেলেঘাটা। 

নুরেন্্নাথ মুখোপাধ্যায়, মুখাজি এও মুখাজজি কোং, ৯৬ লোয়ার চিৎপুর রোঙ। 
নুরেন্্রনাথ সান্ধ্যকী কাব্যভৃষণ, দক্ষিণ মিতি, "জ্ঞানদাগ্লিনী চতুষ্পাঠী,” কাশীপুর। 

৭৫৫ » কবিরাজ সুরেন্ত্রনীথ সেন কবীন্দ্র, ৩৩।২ নেবুতল! লেন, বহুবাজার। 

এ সুরেন্ত্রনারায়ণ ঘোষ বি এ, সব্ ডেপুটি কলের, 

১২ রামনারায়ণ ভট্টাচার্ধোর লেন। 

» জুরেজ্জনারায়ণ রায়, পুরেন্দ্র-কুটার”, ঘুঘুডাজা, দমদম! । 
হুরেন্ত্রভৃষণ সেন এম্ এস্সি, ৯* মাণিকতলা মেন রোড। 

* স্ুরেক্মাধব মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ৪২ বলরাম বসুর ১ম লেন, ভবানীপুর । 

৭৬০ স্থরেজ্ মোহন সেনগুপ্ত এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৩৭ হ্থারিসন রোড। 

এ ল্ুরেশকুষ্ণ বন্ধু, “বিজয়-সেবক-নিবাস,* ৬৬1৩ লিন্টন্ ্ বীট। 
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শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র কু বি এ, ১৬।১ যছুনাথ মিত্রের লেন, শ্টামবাজার । 

«এ স্ুরেশচন্জ্র চন্দ, "পঞ্চবটী-কাঁনন,” মালদহ। 

এ স্ুরেশচন্ত্র গুপ্ত, ৫৭ সার্পেণ্টাইন লেন। 
৭৬৫ » ডাক্তার স্থরেশচন্ত্র দত্ত এল্ এম্ এস্, ৯২ বহুবাজার স্ত্রী । 

» ন্ুুরেশচন্জ্র নন্দী, “আনন্দ-নিকেতন,” ২২ ছুতারপ্ণড়া দেন। 

এ ন্ুরেশচন্ত্র পালিত বি এল্, ৭৯ মাণিক তুলা! গ্রাট । 

» সুরেশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, ১৪ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
«এ ডাক্তার সুরেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য এম্ বি, ৬৬১ নিমতল! ঘাট ছ্রাট। 

৭৭* % স্ুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এটি, ২ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার । 

» সুরেশচন্ত্র সাজপতি, ২১ রামধন মিত্রের লেন, শ্তামপুকুর। 

* স্মুরেশচন্দ্র সরকার কে), ৪১ পঞ্মপুকুর রোড, বালীগঞ্জ । 

» সুরেশচন্ত্র সরকার (খ), ২৫ হোগলকুড়িয়া গলি । 

« নুরেশচন্ত্র সেন এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ৫৫ কলুটোল। '্রাট। 

৭৭৫ » ডাঃ সুরেশচন্দ্র সর্বাধিকারী বি এ, এম্ ডি, ৭৯১ আমার্ট ্রীট। 

« সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্» ১ দম্দম্ রোড, কাশীপুর পোঃ। 

« নুশীলচন্্র নিয়োগী এম্ এ, বি টি, ২৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

এ কু্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ১৯।১ বনমালী সরকারের স্রাট। 

* সেবানন্দ ভারতী, ৩৮ পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইটালী। 

সৈয়দ আলী আখতার, ২৯ মৃজাপুর সীট । 
* সৌরীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বি এ, সলিপিটার, ৭৯ বেচু চাটুধ্যের স্ট্রট। 

» সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্» ১৫ হরিশ চাটুর্য্ের ্রীট, ভবানীপুর । 
হরগোবিন্দ লম্কর চৌধুরী, ৩১৬ নয়ানটাদ দত্তের স্ট্রীট । 

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৯ ছুর্গীচরণ পিতুড়ীর লেন। 

৭৮৫ » হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শান্ত্রী, এম্ এ, বি এল্, ১৯ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের গ্রীট 

হরিচরণ বন্দু, ৭১ পাথুরিয়াঘাটা স্ত্রী । 
হরিচর্ণ মুখোপাধ্যায়, ২১ অভয় হাঁলদারের লেন, বহুবাজার। 

» হরিদাস চট্টোপাধ্যায় কে), ৬৪ সুকিয়া স্ীট, চালতাবাগান। 

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (খ), ২০১ কর্ণওয়ালিস সীট । 

৭৯০ « ডাক্তার হরিধন দত্ত এল্ এম্ এস্, এম্ সি পি এস্, ৩৭ বেণেটোলা লেন, 

পটলডাঙগ!। 

শচও 

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ৯১ সীতারাম ঘোষের স্্ীট। 
ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, রায় বাহাদ্বর, এম্ ডি, ৯১ মাণিকতলা গ্রীট। 

কবিরাজ হরিনাথ বিগ্ারদ্ব, ১৭৮ কর্ণওয়ালিস ট্রাট। 
হয়িপদ মিশ্র, জমিদার, ১৫ গুলু ওন্তাগরের লেন। 
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৭৯৫ শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় বি এস্ সি, ১১৪।১।২ মাণিকতলা স্ীট। 

৮০৩ 

০৮১৩ 

৮১৫ 

৮২৩ 

হরিপদ্দ মৈত্র বি এ, ২৯১১ মদন মিত্রের লেন। 

হরিভূষণ দত্ত এম্ এ, ২৩ ঘোষের লেন। 
হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, “বিনোদকুঞ্প”, ১৪।৯ কালী প্রসাদ চক্রবর্তীর সীট । 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ফিস, চেক ডিপাটমেন্ট, 

লালদীঘি। 

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় পিগ্ভাডষণ এম্ এ, ১২ পিয়ারী দাসের লেন, রামবাগান। 

হরেন্দ্রুষ্জ মুপোপাধায় এম্ এ, বি এল, ২ মুলেন স্ীট, ভবানীপুর । 

হরেন্দ্রকষ্ণ শীল, ৮৩ অপার চিৎপুর রোড। 

রায় হরেন্ত্রনাণ চৌধুরী এম্ এ, ঝুঁচীঘাট!, বরাহনগর | 
হরেন্দ্রনাথ বললভ, ২৬ গ্যালিফ_ ট্রাট, শ্তামবাঙ্গার | 

হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১ হরীতকিবাগান লেন। 

হার।ণচন্ত্র চাকলাদার এম এ, রিপণ কলেজের 'অধ্যাপক, ২৪ গ্ভারিসন রোড, 

হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, নি এল্, ১৯ ষঠ্ঠীতল! (রোড, নারিকেলডাঙ্গ! । 

হিমাংশুমোহন মিত্র বি এম্ সি, ১১ রতনবাবুর ঘাট রোড, কাণীাপুর। 
হীরালাল চক্রবন্তী বি এল্, ৯ নারিকেলবাগান লেন। 

হীরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৩ পদ্মনাথের লেন, শ্ামবাজার। 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরদ্ব এম্ এ, বি ঞ্টা, এটণি, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ স্াট 

হৃধীকেশ মল্লিক, ৬১1১ নেবুতলা লেন। 

হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ জি এন্, ৭১১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। 

হেমচন্ত্র নাগ বি এ, ১৮৪ ছকু খানসামার লেন, ( “হেরন্ড” অফিস্, ঢাকা ) 

হেমচন্দ্র মিত্র (ক), ১৯ শ্যামপুকুর স্্ীট । | 

ছেমচন্দ্র মিত্র (খ) বি এল্, ২৮1২ ঝামাপুকুর্ন লেন। 

হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৭ বেচু চাটুর্যের স্ত্রী। 

কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরদ্ব, ৫ কুমারটুলী স্ীট। 

হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, * 

৯১ রাধানাথ মল্লিকের লেন। 

হেমদীকান্ত চৌধুরী এম্ এ, ১৪ রামমোহন দত্তের রোড, ভবানীপুর । 

হেমস্তকুমার কর, ১৬ বাবুরাম শীলের লেন, বহুবাজার। 

ডাঃ হেমেন্্রনাথ বকৃসী এল্ এম্ এন্, ১৩২ মস্জিদ্বাড়ী স্ত্রী । 

হেমেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩ গোপীমোহন দত্তের লেন, বাগবাজার। 

হেমেন্রনাথ রায়, ২৩ রাণী শঙ্করীর লেন, কালীঘাট। 

হেমেজ্্রনাথ রায় চৌধুরী, জমীদার, সাতক্ষীর! হাউস, কাশীপুর। 



৩৮ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক। 

শ্রীযুক্ত হেমেম্্রনাথ সিংহ বি এ, ৯৩ বেচু চাটুর্যের স্ীট। 
«এ হেমেম্ত্রনাথ সেন বি এল্, ৭৬ মস্জিদ্বাড়ী সীট । 

এ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, “দি ক্লোজ”, ১০৬1২ শ্যামবাজার স্ীট। 

[খ] মফম্বল। 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্র এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা। 

১৫ 

৩ 

৫ 

» অক্ষয়কুমার ভট্টাচাধ্য তত্বনিধি, হরিহরপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, পোঃ পোনাখালী, 

মেদিনীপুর 

অক্ষয়কুমার রায়, মেসার্স সেন এণ্ড কোং, দিল্লী । 

ডাঃ অক্ষয়কুমার সরকার এল্ এম্ এস, নারায়ণগঞ্জ, ঢাক! । 

অক্ষয়কুমার দেন বি এ, ম্যানেজার গৌরীপুর এষ্েট, জাষালপুর, ময়মনসিংহ । 

'অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, পোষ্ট মাষ্টার, ময়মনসিংহ | 
অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, এম আর্ এ এস, ডেপুট্টী কালেক্টর, কুমিল্ল|। 

অধঘোরনাথ অধিকারী বিগ্যাভৃষণ এফ্ আর্ এ আই, 

নম্মাল স্কুলের স্থপারিণ্টেণ্ডেপ্, শিলচর, আসাম। 

অচ্যুতানন্দ পাঠক বি এ, সাব্ ডেপুটী কালেক্টর, কামারগা, নুমালিগড়, শিবসাগর। 
অজরচন্দ্র সরকার বিষ্তাবিনোদ, এইচ্ এ এস্, কদমতলা, চুচুড়া। 

অতীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, একজিকি উটিব ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, দার্জিলিং। 
অতুলকৃষ্ণ সিংহ বি এল্, ১ রাষ্িকৃষ্ণপুর ফাষ্ট” বাই-লেন, শিবপুর, হাওড়! । 

অতুলগোপাল রায় এম্ এ, সব-ডেপুটা কালেক্টর, সাতক্ষীর!, খুলন]। 
অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, রাভেম্স! কলেজের অধ্যাপক, কটক। 

অতুলচন্দ্র গুপ্ত বি এ, (ক) চীফ সেক্রেটারীর আফ্রিস, বর্মমা-সেক্রেটেরিয়েট, রেঙ্গুন। 

অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, (খ) উকীল, রঙ্গপুর | 

অতুলচন্ত্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, নোয্লাখালী। 

অতুলচন্দ্র সেন এম্ এ, এড্ওয়ারড কলেজের অধ্যক্ষ, পাবনা । 

অতুলানন্দ দাস, ডিক্রগড়, আসাম। 

অতুলচন্জ্র মুখোপাধ্যায়, ফ্যামিলি কোয়ার্টার নং বি, ডুরাও!, ছোটনাগপুর। 

অতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়, পানিহাটী, ২৪ পরগণ!। 
অছৈতচরণ বনু বি এল্, উকীল, লাহিরিয়! সরাই, দ্বারবঙ্গ। 
অধরচন্ত্র মিত্র বি এ, ২য় শিক্ষক, ডিট্রা্ স্কুল, রায়রেরিলী, ইউ, পি। 
অনস্তকুমার দাসগুপ্ত কে) এম্ এ, বি এল্, উকীল, কটক, উড়িস্যা। 

অনস্তকুমার দাসগুপ্ত, (খ) নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

পণ্ডিত অনস্তকুষার বড় যা, পালিশিক্ষক, রাঙ্গামাটী গতঃ হাই স্কুল, চট্টগ্রাম 
অনিলচজ্জ দত্ত, নৃতনবাটা, নিবান্ধাই, পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণা। 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। ৩৯ 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অনুকূলচন্্র গুপ্ত শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, জনসন্ রোড, ঢাকা 

৩৪ 

৩৫ 

8৫ 

৫৫ 

অন্ুকূলচন্ত্র বন্থ্, বর্ম -সেক্রেটেরিয়েট্, রেঙ্ুন। 

অনদাকুমার সেন বি এল্, সবজজ, ময়মনসিংহ । 

অন্নদাচরণ দাস গুপ্ত, হেড. ক্লার্ক, জজ আদালত, রঙ্গপুর ৷ 

কুমার অন্নদা প্রসন্ন লাহিড়ী, কাণীমপুর, রাজসাহী। 

অনা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল ও জমিদার, বর্ধমান। 

অন্নদাপ্রসাদ্দ সেন জমিদার, রাধাবল্লত, রঙ্গপুর। 

অপূর্ববচন্ত্র দত্ত এফ. আর্ মেটু এস্, এম্ সি, কলেজের অধ্যক্ষ, শ্রীহট। 

অবিনাশচন্ত্র চৌধুরী বি এ, নাজিরপুর, গুরুদাসপুর, রাজসাহী । 

অবিনাশচন্দ্র দান এম্ এ, বি এল্, আজিমগঞ্জ, মুরশীদাবাদ। 

অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, ১২ এল্গিন রোড, এলাহাবাদ। 

অবিনাশচন্ত্র বনু, (ক) সব-রেলিষ্টার, পিঙ্গলা, মেদিনীপুর । 

অবিনাশচন্ত্র বন্থ, খে) ছন্দৌসী, ইউ পি। 
আবনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ঢাক! কলেজের অধ্যাপক এবং 

«প্রতিভা”-সম্পারদক, ঢাক1। 

অবিনাশচন্ত্র সান্তাল, মোক্তার, *শাস্তি-নিকেতন”, কাশী। 

অমরনাথ দত্ত বি এল্, উকীল, বর্ধমান 

অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, চুঁচুড়া, হুগলী । 
অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী, ৩ নরিন্দা, ঢাক! । 
অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৰি এ, ৪৬।১ ঈশ্বর গাঙ্ুলির লেন, কালীঘাট। 

অমৃল্যকুমার বনু বি এ, সার্ভেপ্ট 'অব ইগ্ডিয়৷ অফিস, পুন! । 

অমুল্যচন্দ্র গোস্বামী বি এ, শ্রীরামপুর, হুগলী । 
অমুল্যদেব পাঠক বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

অমুতলাল শীল এম্ এ, নিউ লেন, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য। 
অদ্বিকাকুমার রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণ|। 

অদ্িকাচরণ চৌধুরী, হরিপুর, বড়বাড়ী, পাবন!। 
অস্বিকাচরণ মন্ভুমদার এম্ এ, বি এল্, উকীল, ফরিদপুর । 

অন্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ, জার। গ্রাম পোঃ, বর্ধমান । 

অন্বিকাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, খাঁগড়া, বহরমপুর । 

অন্ুজনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপারভাইজার পি, ডব্লিউ, ডি, কিয়নঝর-গড়, উড়িয্া!। 

অরুণচন্দ্র পাল, একাউণ্টাণ্ট, পুলিস কমিশনারের অফিস, ৬নং ৩১ গ্ীট, রেঙ্গুন। 

অশ্বিনীকুমার সেন, পীতান্বর লাইব্রেরীর সম্পাদক, সেনহাটা, খুলনা । 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আগ্ভনাথ ন্ায়ভূষণ, গৌরীপুর রাজটোল, গৌরীপুর, 
ধুবড়ী, আসাম 
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৬* শ্রীযুক্ত আগ্নাথ রায় বি এ, ঝিনাইদহ, যশোহর । 

৬৫ 

৭9 

৭৫ 

৮৫ 

ঠ আনন্দলাল চৌধুরী গমীদ।র, রায়কালী, বগুড়া । 
মুন্সী আফ তাবউদ্দীন মগুল, পছুমারখোপ, চিলমারী, রঙ্গপুর | 

মুনসী আফানউল্লা কবিরাজ, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

মৌলবী সেখ মাবছুল জব্বর, বনগ্রাম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ | 

মৌলবী আবছল ময়িদ খ। এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, ময়মনসিংহ । 

মৌলবী চৌধুরী আমানতুল্লা আহম্মদ, কুচবিহার ব্যবস্থাপক-মভার সদন্ত, জমিদার, 

বড়মরিচ1, কুচবিহার। 

আশুতোষ গুহ বি এল্, বালুবাড়ী, দিনাজপুর । 

আশুতোষ চক্রবর্তী এম এ, বি এল্, উকীল, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান। 
আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কে) কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী, আসাম। 

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ( খ ) ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, কষ্ণনগর | 
ডাক্তার আশুতোষ দত্ত গুপ্, বৈশ্য ফারমেসী, খুলন| । 

আশুতোষ দাশগুপধ মহলানবীশ, পনন্দিনী*-সম্পা্দক, শিবপুর, হাবড়া। 

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, মেঙ্গিনীপুর | 

আশ্ততোষ বন্থু বি এল্, বাগেরহাট, খুল্ন!। 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কামদেবপুর, মেটিয়ারী, নদীয়া । 

আশুতোষ রায়, কে) দি ইম্পীরিয়াল মেডিকেল হল, দিল্লী । 

আশুতোষ রায়, (খ) ১৮এ অধোর ভট্টাচার্যের গলি, সোনারপুরা, বেনারস্ সিটি । 
আশুতোষ লাহিড়ী বি সি ই, রঙগপুর। 

ইন্দুভূষণ রায় বি এ, হেড, মাষ্টার--উচ্চ ইংরাজি স্কুল, কুড়িগ্রাম, রঞ্গপুর। 

রায় সাহেব ইন্ত্রকুমার বন্দোপাধ্যায়, ভাইদ্রিগাল লজ্, সিম্ল|। 
ইন্দ্রনারায়ন ঘোষ বি এল্, উকীল, ভাগলপুর। 
ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মুলুটি রাজবাটী, মুলুটি, সাওতাল পরগণ!। 
ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, মেদিনীপুর কলেঙ্গের অধ্যাপক, মেদিনীপুর । 

ঈশীনচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার, মুজাটা, গুণের বাটা, ময়মনসিংহ । 

ঈশানচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, মেখর, ষ্টেট কাউন্সিল জয়পুর, রাজপুতান!। 
ঈশানচন্ত্র রায়চৌধুরী, বিধুপুর, মুন্সিবাজার, শ্রীহট। 
ঈশ্বরচন্্র মুখোপাধ্যায়, আপিষ্টাণ্ট, গবরর্মেন্ট অব ইত্ডিয়া রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, 

দিল্লী। 
উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য, মন্থনা, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
উপেন্দরকৃষ্ণ চক্রবর্তী বি এ, নয়৷ সড়ক, শ্রীহষ্ট। 
উপেন্ত্রন্্ ঘোষ এম্ এ, রুষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 
উপেন্্রত্্ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ভারতসেবক-সমিতির সত্য, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর 
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্ীযুক্ত উপেন্দ্রন্্র চৌধুরী, জমীদার, সেরপুর, বগুড়া । 
» উপেন্্রচন্ত্র সেন গুপ্ত, কালীতল!, দিনাজপুর । 

» উপেন্দ্রনাথ চটোপাধ্যায়, ধুনড়ী, আসাম । 

৯৫ » উপেন্ত্রনাথ দাম বি এল, উকীল, বাঁকুড়া । 

» ডাঃ উপেন্ত্রনাথ নাগ এল্ এম্ এস, রাজ-হাসপাতাল, কালনা, বর্ধমান। 

» উপেন্দ্রনাণ মিত্র, এ ছভোকেট, ভামে!, আপার বম্ম1। 

» উপেন্ত্রনাথ সরকার, 'মাক্তার, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার | 

উপেন্ত্রনারারণ নিয়োগা, সাকরাইল, ময়মনসিংহ । 
১০০ ৮» রায় উপেন্্রনা কাঞ্জিলাল রায় সাহ্ছেব বাহার এফ. এল্ এস, এক ্া ডেপুটী 

কন্নারভেটার অব ফরেষ্ট, শিলং, আসাম। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রলাল রাঁয় বি এল্ , জমীদার, চকবাজার, চট্টগ্রাম । 

শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস, ( ক) লঙ্গণুর, সৈয়দপুর, রঙগপুর । 

» রায় উমাকান্ত দাস বাহার, (৭) ১৪৬ হাউস কটোরা, কাশা। 

উম।চরণ বন্দ্যেপাধ্যায় এম্ এ, বাস-কণেছের অধ্যক্ষ, বদ্ধমান। 

উমাপতি বাজপেগী এম্ এ, (ধিপণ কলেছের অধ্যাপক ) জেমো, 

কান্দী, মুরশিদাবাদ। 

উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, এফ গার এ এন্, ১২ জক্জটাউন, এলাহাবাদ। 

উমেশচন্দ্র চাকলাদার, “পাকাটি লজ", ময়মনসিংহ | 

উমেশচন্দ্র দাস মণ্ডল, গোরকম গুপ, পোঃ নাওডাঙ্ছা, রঙ্গপুর। 
উমেশচন্ত্র নাগ, বালিজুরি, মাদারগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

১১০ উমেশচন্দ্র মৈত্র (ক) আতাইকুলা, পোঃ লালোর, রাজপাহা । 

উমেশচন্ত্র মৈত্র থে) ভিতরবন্দ এ্টেটের নায়েব, ধিলালপুর, রঙ্গপুর। 
উমেশনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, পোঃ ভারেঙ্গা, পাবনা । 
মুন্সী এ, আই, সাবের, গাইবান্ধা, পঙ্গপুর | 

মৌলবী এ এফ. এম্ আবগুল আলী এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট, রঙ্গপুর । 
১১৫ জে, ডি. এগারনন এম এ, আই দি এস্, মগ্রিন হাউস”, 

রুকৃল্যাগুস্ এভিনিউ, কেম্ি,জ, ইংলগু। 

কমলকুষ্ মুখোপাধ্যায়, ১৯ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, শিবপুর, হাওড়া । 

করুণাকুমার দন্ত গুপ্ত এম্ এ, বি ই, ডিষ্টিক্ ইঞ্জিনীয়ার, আলীপুর । 
করুণাময় চট্টোপাধ্যায়, বিগ্ভাসাগর লাইব্রেরীর সম্পাদক, আমিনাবাদ, লক্ষৌ। 

» কাস্তিচন্ত্র রাট়ী, মোক্তার, হুগলী । 

১২৯ » কামদাচন্দ্র বিশি, জোয়াড়া, রাঞ্জসাহী। 
কামাধ্যাপ্রসাদ বন্থু বি এল্, সব-ডিভিসনাল অফিলার, উদালা, ময়ুরভঞ্জ ছ্টেট। 

» কামিনীকুমীর ঘটক, উকীল, মুন্সীবাড়ী, ঢাক1। 

ঞ$ 

চে 
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শরীযুক কামিনীকুমার সরকার, ডিম্লা, রঙ্গপুর । 
, কামিনীকুমার সেন এম্ এ, বি এল্, উকীল, ২ জারমানিটোলা, ঢাক । 

১১৫ » কামিনীনাথ রায়, পোঃ কুনুমগ্রাম, বর্ধমান । 

« কামিনীমোহন দত্ব, সিঙ্গাইর, মাণিকগঞ্জ। 

« কামিনীমোহন বাগচী, জমিদার, বড়িয়।, রাগসাহী । 

» ডাক্তার কাণঠ্িকচন্দ্র ঘোষ, যোগসর, ভাগলপুর । 

» কালবরণ ঘোষ, ১৭১ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া । 

« কালিদাস ঘোষ বি এল্, উকীল, রীাচী। 

» কালিদাস চক্রবস্তী, বালুরধাট, দিনাক্গপুর। 

» কালিদাস দত্ত (ক), মজ্জিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণ|। 

» কালিদাস দত্ত খে), উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর । 

» কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, (ক) ব্রাইটন কার্ট রোড, সিমল!। 
» কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (থ) উকীল, কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর । 
« কালিদাস বাগচী, সব্ধালপুর, রাধানগর গ্রাম পোঃ, যশোহর | 

» কালিদাস মিত্র বি এল্, উকীল, যশোহর । 

« পণ্ডিত কালীকমল কাব্যবিনোদ, অনিপঞ্ডিত সংস্কৃত লাইব্রেরীর সম্পাদক, 

বিহানীবাজার, শ্রীহট্। 
» কালীকান্ত বিশ্বাস, পুলিস সবইন্ম্পেক্টর, মুন্সীপাড়!, দিনাজপুর । 

১৪০ » কালীকিশোর দাস, রমণ1, ঢাক] । 

» কালীকুমার ভট্টাচাধা, মুস্তষ্ীর &্রেটের ম্যানেজার, কুচবিহার। 

কালীকুষণ গোস্বামী খিগ্চারত্ব এম্ এ, বি এল্, উকীল, ২০ মীর আতার লেন, ঢাক। 

» কালীকষ্ ঘোষ, ভূতপূর্ব্ব পুলিস ইন্সম্পেক্টার, বালীগাও, হিলোচিয়া, ময়মনসিংহ | 

» কালীর বন্দ্যোপাধায় বি এল্ , উকীল, গোরানাজার, বহরমপুর, বেঙ্গল। 

১৪৫ ০» কালীচরণ মিত্র বি এ, চৌখাম্বা, বেনারস্ সিটি। 

» কালীধন ঘোষাল, বুক-কীপার ও ক্যাসিয়ার, 

১৩৩ 

১৩৫ 

মেসার্স ই, এম, ডি-সৌজ। এও কোং, রেস্কুন। 
« কালীনাথ রান, “পাঞ্জাবী”-সম্পাদক, লাহোর । 
এ কালীপদ ঘোষ, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর । 

এ কালীপদ বন্থ বি এল্, উকীল, মিরাট, ইউ, পি। 

১৫* » কালী প্রস্ন আচাধ্য বি এ, রাজসাহী সাধারণ-পুস্তকালয, ঘোড়ামার!, রাজসাহী। 
» কালীগ্রসন্ন চক্রবর্তী, জমীদার, গুজাদিয়া, করিমগঞ্জ, ময়মনসিংহ । 
». কালীপ্রলন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ. হুগলী কলেজের লেক্চারার, চু'চুড়া। 
» কালীপ্রস্ন ভাছুড়ী, একাউদ্টান্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, ইঞ্জিনিয়াস' অফিস, 

বক্সার, আড়া। 
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্রযুক্ত কালী প্রসন্ন মৌলিক, পুলিদ্ ট্রেনিং স্কুল, স্থরদহ, রঙ্গপুর । 

ঈ্ট 

কালী প্রসন্ন সাহ! বি এল্ , উকীল, ইংরেজবাজার, মালদহ। 
কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়, উয্লারি, ঢাক1। 

ডাঃ কালীমোহন সেন গুপু এল্ এম্ এন্, চু'চুড়া। 

কালীরঞ্জন লাহিড়ী, মালদহ । 
কাশীকাস্ত মৈত্রেয়, পাতালেশ্বর, বেনারস। 

কিরণকুমার সেন গুপ্রু এম্ এ, বি এস্সি, দি ইউনি ভাপিটি, বার্মিংহাম, 

ইংকাও্ড। 

কিরণচন্দ্র ঘোষ, কম্পিউটার, চীফ ইঞ্জিনীয়াস' অফিস, 

পি ডৰ্ু সেক্রেটারিয়েট্, রেসুন। 

কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, খি এল্, উকীল, রাজসাহী। 

কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

কিশোরীমোহন রায়, (ক) জমিদার, পাবন|। 

কিশোরীমোহন বায়, থ) কাষ্টেঞার্ম টাউন, বৈগ্ঠনাথ, দেওঘর । 

কিশোরীমোহন সিংহ, বিশ্বাসপাড়া, জেনো, কান্দি, মুরশিদাবাদ। 

কিশোরীমোহন হালদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

কুঞ্জবিহারী (ঘোষ বি এ, বি ই, ইঞ্জিনিয়ার, রাঁচি। 

কুঞ্জবিহারী বন্মণ্, তাঁজহাট-রাজবাটী, মাহিগণ্জ, রঙ্গপুর। 

কুঞ্মোহন মৈত্র, জমিদার, ঘোড়ামার|, রাঁজসাহী । 

কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইছাপুর, ব্যাতোর, হাওড়! । 

কুমুদনাথ চৌধুরা, জমিদার, কুঠীবাড়ী, সেরপুর, বগুড়া। 

কুমুদনাথ দণ্ড, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 

কুমুদ্বন্ধু বনু, প্নন্দন-কানন”, চট্টগ্রাম । 

কুমুদ্বন্ধু ভট্টাচাধ্য, জমিদার, নগদ।-সিমল1, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 

পণ্ডিত কুমুদনাথ মল্লিক প্ডিতরত্ব, জামদার, রাপাঘাট, নদীয়!। 

রাক্ম কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ, 
ধোগ্লালিয়া, রাজসাহী। 

মোহাস্ত কুমুদবন, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম । 

কষ্ণকান্ত চৌধুরী, জমিদার, কাশীমপুর, রাগ্সাহা। 

কষ্চগোপাল ঘোষ বি এল, এসিষ্টযাণ্ট সেটেগমেণ্ট অফিসার, মেদিনীপুর । 

কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, হরিসভ। লেন, বেহালা, ২৪ পরগণ!। 

কৃষ্ণবিহারী বন্গু এম্ এ, লোকাল অডিটার, সেক্রেটারিয়েট, রাচী। 

কষ্তজ্জ সরকার, কলিগ্রাম, মালদহ । 

কফ্চন্দর ভ্টীচার্ধ্য এম্ এ, রাঁজসাহী কলেজেয় অধ্যাপক, রাজলাহী । 



8৪8 সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

১৮৫ শ্রীযুক্ত রুষ্চরণ সরকার, "মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতি”র তববাবধায়ক এবং কলিগাও 

১৪১০ 

১৪৯৫ 
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সাহিতা-মমিতির সহকারী সম্পাদক, কলিগাও, মালদহ। 

কৃষ্দাস আচীর্ধ্য চৌধুরী, জমিদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | 

কষ্ণনাথ সেন, জমিদার, কালীতল!, দিনাজপুর । 

কষ্ণবন্ধু সান্তাল, উকীল, রাজসাহী। 

রুষ্ণবিহারী চৌধুরী বি এল্, সাব্ ডেপুটী কলেক্টার, গোল!খাট, আসাম। 

কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার, ইংরেজবাজার, মালদহ। 
কেদারনাথ ঘোষ, ব্রক সিগ্নাল ইন্স্পেক্টার, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর। 

ডাঃ কেদারনাথ চন্ত্র, আউষগ্রাম, বদ্ধমান। 

কেদারনাথ চৌধুরা এম্ এ, বি এণ্, নন্সেফ,, ময়মনসিংহ । 

ডাঃ কেদারনাগ ভট্টাচার্য এল্ এম্ এস্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুব। 

ডাঃ কেদারনাথ মজুমদার এল্ এম্ এস, (ক) নাটোব, রাঁজপাহী। 

কেদারনাথ মন্ভ্রমধার, এম্ 'আর্ এ এস্, ( খ) রিসাচ্চ-হাউস, ময়মনসিংহ | 

কেদারনাথ মে, রাজসাহী। 

কেদারনাথ সেন, জমিদার, পোঃ সাকরাইল, ময়মনসিংহ। 

রায় কেদারপ্রসনন লাহিড়া বাহাদুর, জমিদার, কাশিমপুর, রাসাহী। 

চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধপন্তার্ি, ডি এসাসি, ফেথ কটেজ, কুপারগঞ্জ, কাণপুর । 

কুমার ক্রাঙ্কারীনাথ খায় চৌধুরা বাহাদুর, গুবপহাটা, রাজসাহী । 
ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাঁখনগর, যশোহর । 

ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী এমিদার, ভবানীপুর, ময়মনসিংহ । 
ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর, রাজগুর', জনিদাব, বড়িয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী। 

ক্ষীরোদকুমার বনু, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

ক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি ই, সাব্ ইঞ্জিনিয়ার, আঙ্গুল, উড়িষ্যা । 
ক্ষীরোদচন্ত্র বায় চৌধুরী এম্ এ, “হামিটেজ,' কটক। 

ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, বদ্ধনান। 

ডাঃ ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এন্, এসিষ্ট্যাণ্ট সারজ্জন্, নাওগ!, 

রাজসাহী। 
ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত বিস্ারত্র, সিঙ্গাবাদ &্টেটের মানেজার সিঙ্গাবাদ, মালদহ । 

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বড়বন্দর, দিনাজপুর । 

ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল্, ধানবাদ, মানভূম। 

ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি এল্, উকীল, হাইকোর্ট, ৬৯২ পল্সপুকুর রোড, 

ভবানীপুর, কলিকাতা । 
ক্ষেমেশচন্ত্র রক্ষিত, সদরঘাট, চট্টগ্রাম । 

২১৫ মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্্র রায় বাহার, নবদ্বীপাধিপতি, “দি প্যালেস্,” ক্বফনগর। 
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শ্রীযুক্ত ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বন্ধ এচ এল্ এম্ এস্, মহেশ্বরপাশ।, দৌলতপুর, খুলন!। 
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থগেন্দ্রনাথ মিত্র বি এল্, উকাল, খুকু রোড, হাওড়া। 

খগেন্দ্রনাথ সোম, গভণমেণ্ট ইলেক্্টি,পয়ান, পোটব্রেয়ার, আন্দামান । 

গঙ্গাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, বি এল্ » উকীল, সিরাজগঞ্জ । 

রায় গঙ্গাচরণ চট্োপাধ্যায় বাহার এম্ এ, এডিশনাল ডিষ্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ত্রিপুর|। 

গঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি এ, চট্টগ্রাম কালাগয়েট স্কুলের সহকারা শিক্ষক, চট্টগ্রাম । 

গঞ্জাচরণ সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম । 

গঙগাধর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, পণ কলেছের অধ্যাপক, 

কোডার বাগান, হাওড়] 

গঙ্গাপ্রমনন খোষ, পা৮থুপা, সুরাশদাবাদ। 

গঙ্গেশচন্্র চট্রোপাধ্যার, প্যাণ্ড একুইভিশন্ আ ফন, কঝনগর, নদায়া | 

গণেন্দ্রনাণ পাও্ডত, মাহিগজ, রঙ্গপুর | 

গণেশচন্দ্র নশা, ঈপারণ্েখেণ্ঠ, গুমা(নগঞ্জ কাছারা, গোবিন্দগঞ্জ, ধঙ্গপুর। 

গিরগোবদ্ধন মুখোপাধ্য।র, মাণদহ। 

মহারাজ শ্রখুক্ত সার গারজানাখ রায় বাহাছুর, কে সি আহ ই, দিনাএপুর। 
২৩০ শ্রীযুক্ত গারজামে|হন নিয়ে।গ। খি এল্, জামিধার, কালা তল।, দিনাজপুর । 

২৬৫ 

3৩ 

২৪৫ 

গিরাশ্রচস্ত্র ভো।মক, ( কঞ্ণচণগর ) ৫৫1৭ গ্রেস্াট, কলকাতা । 

গিরীন্্রমোহন মৈত্রেয়, শুক কপান্ছন্দর চৌধুরীর বাড়া, বগুড়!। 

গিরীন্রমোহন রায় চোধুরা জমিণার, তুষভাওার, রঙগপুর। 

গিরিশচগ্দ্র চক্রবভ্ভী, খাগড়াবাড়া, চিলাহাঢা, রঙ্গপুর | 

গিরিশচন্দ্র নাগ কে) ডেপুটা ন্যা(জঞ্রেউ, ময়মনসিংহ | 

গিরিশচন্দ্র নাগ (খ) এম্ এ, বি এল্, একৃষ্টা। আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, কামরূপ, 

আসাম। 

গিরিশচন্দ্র সান্তাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, পাবনা । 

গিরিশচন্দ্র সেন এম্ এ, (ক) ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, সিউড়ী, বারভুম। 

কবিরাজ গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ব, (খ) ময়মনপিংহ। 

গুরুকুমার শর্মা, কোট অব্ ওয়াডস্ গেট, পৃথিমপাশ।, শ্রীহষ্ট। 

গুরুদাস সরকার এম্ এ, সব্ ডেপুটা কালেক্টর, রাণাঘাট, নদীয়।। 

ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বড়বন্দর, দিনাজপুর । 

গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ, তাজহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, তাজহাট, রঙ্গপুর। 

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যাক্প বি এল্, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

গোপাললাল ভাছুড়ী, পাকুড়িয়া, রাজসাহী। 

গোপীনাথ কবিরাজ বি এ, ৫৩ দেবনাথপুরা, বেনার্-সিটি । 
গোলোকেশ্বর অধিকারী, সেরপুর, বগুড়া! । 



৪৬ সাহ্ত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

জরীঘুক্ষ গোষ্ঠবিষ্ঠারী চৌধুরী বি এল্, উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর । 

*» গৌরচন্ত্র রায়, ডিল্লী-দেওয়ানগঞ্জ, কাটিহার, পৃর্ণিয়া । 

» গৌরীশক্কর রায়, সেক্রেটারী, কটক প্রিন্টিং ওয়ার্ক স্ কোং, দরঘাবাজার, কটক। 

* কুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর, বলহাটা, রাঁজসাহী । 

« চও্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগীচড়া, শাস্তিপুর, নদীয়।। 

*» চত্ত্রকিশোর তরফদার বি এ, স্ুপারিণ্টেপ্ডে্ট, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ | 

« চন্দ্রকুমার দত্তিদার, পোর্ট কমিশনার আফিসের কন্ধচারী, চট্টগ্রাম 

২৫৫ » কবিরাজ চন্ত্রকুমার সেনগুপ্ত কবিশেখর, শিববাটী, বগুড়া । 
, চন্ত্রনাথ চৌধুরী, নাটোর মহারাজের গ্রেটের ম্যানেজার, নাটোর । 

» চন্দ্রনাথ মন্মদার, গোবিন্দপুর, দীঘাপাতিয়া, রাজসাহী | 

» চন্দ্ুভৃষণ শব্দ! মগুল, ধোওা গ্রাম, শ্রীবাটা, বদ্ধমান। 

» চন্দ্রমোহন মজুমদার, শিক্ষক -_-প্রভাতচন্দ্র ইন্ষ্টিটিউসন, গ্রৌরীপুর, আসাম। 
২৬৯৬ , মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহম্মদ 'এম এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

» চাঁরুচন্দ্র গুহ, উয়ারী, ঢাক । 

« চাঁরুচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি এল্, ডেপুট। মাগিষ্টেট, হাজারীবাগ । 

» রায় চারচন্দ্র চৌধুরী বাহার, সেবপুর-টাউন, ময়মনসিংহ | 
*« চীরুচন্দ্র বঙ্গ এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর । 

২৬৫ » চাপ্চন্্র মুখোপাধ্যায়, টেন্পল্ হাউদ্, বালী, হাওড়া । 

*» রায় চারুচন্দ্র সরকার বাহাছুর, ভায়মগুহারবার, ২৪ পরগণা। 

» চাঁরুচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, রাজনল্লভ সাহার লেন, রামকঞ্চপুর, হাওড়া । 

« চিস্তানণি ঘোষ, ইয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকার, এলাহাবাদ । 

এ. চিস্তামণি মুখোপাধ্যায় বি এ, বলবস্ত রাজপুত হাই স্কুলের, শিক্ষক, আগ্রা । 

» রায় সাহেব চুনিলাল বায় বি এ, বিহার এবং উড়িষ্যার এক্সাইস কমিশনারের 

পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট । 

২৫০ 

জগচ্চন্ত্র দে, ৯১ নং ৩৯ স্্াট, রেঙ্ুন। 

«এ জগজ্জীবন পুর্বকায়স্থ, সেক্রেটারী বাগ্দেবা টোল, মাছলি, ভাঙ্গাবাজার, শ্রীহষ্ট। 

« কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কত, জলপাইগুড়ি। 

এ জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিস্ভাবারিধি বি এ, €( ক) (ক্যাণ্টাব ) ডাইরেক্টার অব 

আকিওলজি, শ্রীনগর, কাশ্মীর | 
২৭৫ » জগদীশচন্দ্র চট্রোপাধার, (৭ ) এসিষ্টেপ্ট ওভারাসয়ার, বিজনী-রাজ, অতয়াপুরী, 

গোয়ালপাড়া। 

» জগদীশচন্দ্র মুস্তফী জমিদার, গোবরাছাড়া, কুচবিহার। 

» জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, জজ আদালতের একাউণ্টাণ্ট, ধাপ, রঙ্গপুর। 
*» জগণ্দীশ্বর সিংহ জমিদার, বাঘভাঙ্গা, পোঃ কান্দি, মুরশিদাবাদ। 
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শ্রীযুক্ত রাজ! জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী রাজধি বাহাদ্তর, সিমলাপাল, বীকুড়া। 
জয়গোপাল দে বি এ, ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম । 

ডাঃ জয়নারায়ণ দাসগুপ্ত, সব এসিষ্টেপ্ট সাঞ্জন, রপৃনাথপুর, মেদিনীপুর | 
জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, মহেশতল!, হুগলী । 

রায় জানকীনাথ বু বাহাদুর বি এল্, উকীপল, কটক। 

জিতেন্্রকুমার সেন গুপ্ত এম এসসি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন গুপ্ত 

উকীল মহাশয়ের বাড়া, নোয়াখালী । 

কুমার জিতেন্্রকিশোর আচাধ্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
দিতেন্দ্রনাথ বাগঠা এম্ এ, কুষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, খাগড়া, বহরমপুর 
জিতেন্ত্রলাল বস্তু এন্ এ, বি এল্, উকীপল, রাচা। 

জতেন্্রলাল বন মুন্পী, কাইগ্রাম, বদ্ধমান। 

মুন্সী জুয়ারউদ্দিন আহম্মদ, আলোকঝারি, গৌসানীমা পী, কুচবিহার। 

জ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকাল, কষ্জনগর, নদীয়া। 

জ্যোতিশ্ময় চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, পুরুলিয়া । 

জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর, রীচী। 

জ্যোতিশ্চন্্র ঘোষাল বি এল্, বালুগঞ্জ, আগ্রা । 

জ্যোতিশ্চন্্র পাল, এসিপ্রাণ্ট ইলেক্টি,কাল ইঞ্জিনিয়ার, রামপুর-ষ্রেট। 

জ্যোতিশ্ন্দ্র ভট্রাচাধ্য এম্ এ, বি এল্, উকাল, পুণিয়!। রর 

জ্যোতিশ্চন্দ্র বস্থু, তেজপুর, মাসাম। টি 

জ্যোতিশ্ন্দ্র সান্তাল, সব-ইন্সপেক্টার অব. পুলিস, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

জ্ঞানদা প্রনাদ চৌধুরী, সধ-ইন্পপেক্টার অধ. পুলিস, শরণখোল। থানা, খুলন!। 
জ্ঞানদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম । 

জ্ঞানেন্ত্রকুমার বসু, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

গপগ্িত জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিধন্র, মেদিনাপুর কলেজের সংস্কতাধ্যাপক, 

মেধিনীপুর। 

কুমার জ্ঞানেন্ত্রন্দ্র পাড়ে, “আলয়” পাকুড়, সাওতাল পরগণ!। 

জ্ঞানেন্্রনাথ দেব রায়, নলডাঙ্গ!, যশোহর । 

জ্রানেন্দ্রনাথ ভষ্টাচাধ্য বি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার, হরিপাল, হুগলা । 

জ্ঞানেন্্রনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ । 

জ্তানেন্্রমোহন দাস বি এল্, বিজনি রাজষ্টেটের নুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট, 

পোঃ অভয়াপুরী, আপাম। 

জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত বি এল্, নবাবগঞ্জ, টাপাই, মালদহ । 

তন্থ সিংহ বি এ, এক্সাইজ স্থপারিণ্টেণ্ডেট, জোড়ছাট, আসাম। 
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৩১০ শ্রীযুক্ত তারকচন্ব মৈত্র, ইটাপি, পোঃ বড়িয়া-পাকুড়িয়া, রাঞ্জসাহী। 

» তারকচন্ত্র রায় বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, হুগলী। 

» মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর । 

» তারকনাথ বিশ্বাস, সাব, রেজিষ্টার, ডায়মগুহারবার, ২৪ পরগণা!। 

» তারকেখর ভট্রাচার্ধা এম্ এ, কটন কলেজ্জের অধ্যাপক, গৌহাটী । 
» ঠারাকিশোর গুপ্ত, এক্ষী! এপিষ্টাপ্ট কন্সারভেটার অব্ ফরেষ্ট, শিলচর, আসাম। 

» তারাগোবিন্দ চোধুরা, জমিদ|র, নওয়াতরফ এঠ্রেট, তীঠিবন্দ, পাবন1। 
» তারানথ গুপু এম্ এ, বি এল্, ডেপুউা ম্যাজিষ্টেট, বাকুড়।। 

তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ময়মনসিংহ | 

» তাবাপ্রসন মুখোপাধ্যায়, ভদ্রকালী, পোঃ উত্তরপাড়া, হাওড়।। 

৩২০ » তারান্্ন্দর বায় বি এল্, উকীল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

« তারিণারুষ্জ সেন বি এল্, উকাল, নাণিকগঞ্জ, ঢাকা । 

তিনকড়ি ভট্রাচার্ধ্যান এল্, উক:ল, ডাল্টনগঞ্জ, পালামৌ । 

তীর্থবাসা (সংহ রায়, জমিদার, হাবপ।ণ, হুগলী । 

» ত্রিপুর/চরণ চৌধুরা, চট্টগ্রাম । 
৩২৫ »  ত্রিপুরাচরণ রাক্স এম্ এ, বি এল্, উকাল, ২১ ক্ষেত্র মিত্রের লেন, শালিখা, হাওড়া। 

, ত্রেলোকানাণ ভষ্টাচাধ্য, কাকিনা, রঙ্গপুর । 
« ভ্রিলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এমএ, বি এল্্কে), ২১০ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া। 

ব্রিলোক্যনাগ মুখোপাধধীয়, (খ) মিছরিপোখ্বা, কাশী। 

ত্রেলোকানাথ রক্ষিত, তমোলুক, মেদিনীপুর । 

৩৩০ ব্রিলোক্যমোঠন গুহ নিয়োগী কবিকিরাটী, বি এল্, উকীল, পাবন!। 

দক্ষিণা প্রসাদ বন্ত, মাননীয় রাজাবাহাছুর ষ্টেটের হেড অফিসার, ময়মনসিংহ । 

দক্ষিণারঞ্জন (ঘা বি এ. ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, সিউড়ী, ঝারভূম । | 

দামোদর ভকতচাদ সা. থা এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার, কাপিওয়ার মেল ট্রেনিং কলেজ, 

লাখ্টার, কাথিওয়ার, রাজপুতান!! 

৩১৫ 

দাশরথি কর বি এল্, উকীল, বদ্ধমান। 

৩৩৫ ,» দ্াশরথি চট্টরোপাধ্ায় বি এন্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, টাঙ্গাইল, ময়মননিংহ | 

রায় দাশরথি বন্দোপাধায় বাহাদুর, ভাইস্রিগাল লজ, দিলী। 

ডাক্তার দাশরি সিংহ, হোমিওপ্যাণিক চিকিৎসক, দেবীপুর, বর্ধমান । 
দিগিন্ত্রপ্রসাদ সেন, নায়েব, মেছর] পোঃ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা । 

দীননাথ বাগচী বি এল্, ম্যানেগার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

28৯ » ডাক্তার রায় দীননাথ সান্তাল বাহার বি এ, এম্ বি, সিবিল সার্জন, পাবন1। 

« মোহাস্ত দীনবন্ধু দাস, তালন', রাজসাহী। 

, দীনেন্্রনাথ ঠাকুর, শাস্তি-নিকে তন, বোলপুর, বীরভূম । 
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শরীধুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষ, হেমনগর, নবগ্রাম, মরমনসিংহ | 

খ্টি 

দ্বীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

দীনেশচন্দ্র রার, জমিদ্রার, পটৈকোড়া, চট্টগ্রাম । 

ছুর্গাচরণ সেন খুপ্ত, পুলিস সাবইন্সপেক্টার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর ৷ 
ছুর্গাদাস ঠাকুর, রামগোপালপুর, নয়মনসিংহ ।' 

দুর্গাদাস রায়, (ক) ভাগলপুর গ্গিলা স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, ভাগলপুর । 

দুর্গীদাস রায় (খ) খি এল, উকীল, ময়মনসিংহ । 

দুর্গীনারায়ণ মিশ্র, ১ কিশোরামোহন মুখাঞ্জির লেন । 

তর্গা প্রসাদ রায়, নন্দাস, হসবপুর, বগুড়া। ্ 

দেবকুমার রায় চৌধুরা, জমিদার, নরিশাল। 
দেবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্পাঃ মিউনিসিপাল হেল্থ অফিস, রেছুন। 

দেবনারায়ণ £ঘাব, পি, ডর্রিউ, ডি, তেজপুর, আসাম। 

দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রী শীগৌরাঙ্গ শ্লানঘাট, কাটোয়া, বদ্ধমান। 

দেবেন্দ্রনাথ দন্ত, হাতোয়া ছেটের দে ওয়ান, হাতোয়! | 

দেবেন্দনাথ বন্থু এম্ এ, কে) ওল্ডহাম রোড, বৈগ্ঠনাথ-দেওঘর । 

দেবেন্্নাগ বন্থ এম্ এ. বি এল» (খ) উকীল, সেপারাম, ই আই আর। 

দেবেন্দ্রনাথ উত্টাচার্য্য, পুলিস সব-ইন্সপেক্টার, বোদা, জলপাইগুড়ী। 

দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এম্ এ, আই ই ই, ইলেক্টি,ক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, 

রামপুর-ছ্েঁট, ইউ, পি। 

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র মজুমদার, সরকারী উকীল, বদ্ধমান। 

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ক) ব্যাঙ্কার ও জমিদার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ । 

দেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ খে), সাব €ডপুটী কলেক্টার, বোলপুর, বীরভূম । 

দেবেন্দনাথ সরকার বি এল্, উকাল, বদ্ধমান । * 

দেবেন্থনাথ সেনগুপ্ এম এ, বি এল্, মুন্লেক, ফেনী, নোয়াখালী । 

দেবেন্দ্রবিজয় বন্থু এম্ এ, বি এল্, সাণ্ জঞ্জ, বর্দমান। 
দেবেশচন্দ্র পাকৃড়াখ, স্থলব্সন্তপুর, পাবনা । 

মৌলবি দৌলত আহম্মদ, এম্ এম দাগার, উকী।ল, সোনামুড়।, ত্রিপুর! । 

দ্বারকানাথ রায় বি এল্, জমিদার, রায়পুর, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

দ্বারকানাথ চৌধুরী বি এ, ্রকৃষ্ী এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, গৌহাটী, আসাম। 
দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, নদীয়।। 

দ্বিজেন্্রনাথ নিয়োগী বি এ, জেল! স্কুলের প্রধান শিক্ষক, দিনাদপুর । 

 দ্বিজেজ্নাথ বন, চেক্কানল মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, চেক্কানল, উড়িয্যা ৷ 
কুমার দ্বিজেঞ্জনারায়ণ রায় বাহাছর, জেমে! রাজবাটী, কান্দী, মুরশিদাবাদ | 

দ্বিজেশচন্জ চক্রবন্তী এম্ এ, বি এল্, গৌরীপুব, আলম । 
গ 
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শ্রীযুক্ত ধনকুষ্ণ ঢোল, শ্রীরামপুর, ছগলী । 

ধনপতি বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, পুরী । 
ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, কালীপুর, গৌরীপুর, ম্নমননিংহ। 

ধরণীধর ভট্টাচাধ্য মোক্তার, বনগ্রাম, ধশোহর । 

ধীরেন্্নাথ বোবাল এম্ এ, শ্রীরামপুর কলেক্ষের মধ্যাপক, শ্রীরামপুর, হুগলী । 
নকুলেশ্বর গুপ, জোড়হাট, আসাম । 

নগেন্দ্রকিশোর রায়, মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

নন্গন্দ্রচন্ত্র নাগ এম্ এ, আাগ্র। কলেঙ্গের অধ্যাপক, আগ্র। নিভিল লাইন্স্» আগ্রা | 

“নগেজ্দজরচন্্ রায়, এক্সাইজ সাব, ইন্স্পেক্টার, খুলন]। 

নগেন্্রনাথ দেওয়ান, ডেপুটি কালেক্টার, রাঙ্গামাটা, চট্টগ্রাম। 

রায় নগেন্্রনাথ ধর বাহাদুর এম এ, বি এল্, সাব. জজ, ঘুটিয়াবাঁজার, হুগলী । 

নগেন্্রনাথ মিত্র, স্ুপারিণ্টেণ্েপ্ট, হাটুরিয়া, ফরিদপুর । 

নগেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, উকীল, খুলন1 | 

নগেন্সপ্রসাদ রায় বি এল্, কোচবিহার । 

নদায়াবিহারী দ্রাস এম এ, বি এল্, ডেপুটা ইন্ম্পে্টার অব. স্কুল্স্, গৌহাটা, 
আসাম 

ননীগোপাল রায়, কণ্টার, পাবনা। 

নন্দলাল দে, বড়বাজার, চু চুড়া। 

নন্দলাল সিংহ এম্ এ, বি এল্ , ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, পালামৌ । 

পুত নবকান্ত গুহ কিডুধণ, মানন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ময়মনসিংহ । 

খর বায় নি এ, এফ, আর এন এল্ ১ মীরাট কলেঙছগের অধ্যাপক, মীরাট। 

নবগুগার বণ মহ, খলাকুড়া, দীনহাটা, ঝচবিভার | 

নবীনচঞ্জ চএ*বপ্ডা, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্টিকঈ ইঞ্রিনিয়ার, নবাবগঞ্জ, হাজারীবাগ। 

নবীন্চন্ত্র দাস কবিগুণাকর এম্ এ, বি এল্, ভূতপূর্বব ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট, 

চট্টগ্রাম । 
নবীনচন্দ্র বড়দলই বি এল্, উকীল, উজানবাজার, গৌহাটী, আসাম। 
নরনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৰি এল্, এসিষ্টাণ্ট সেটলমেন্ট অফিসার, 

ৰ মেদিনীপুর । 
নম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্ , উকীল, দিনাজপুর । 

নরেন্জরকষ্ণ দত্ত বি এল্, সাব.জজ, পৃণিয়া। 

নরেন্কুষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বেহাল।-সারম্বত-সমিতির সম্পাদক, হরিসভা লেন, 

বেছাল!, ১৪ পরগণ!। 

মরেজ্জচন্্র লাহিড়ী, মানসিংহপুর, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

নরেক্্নাথ আচ্য, চু চুড়।, সাহিত্য-আলোচনা-সমিতির সম্পাদক, চু'চুড়া। 
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যুক্ত নরেন্ত্রনাথ বন্ধ, ( ডাঃ বোসের ল্যাবোরেটরী, ৪৫ আমহাষ্ট সীট )। 
* নরেজ্্নাথ রায় এম্ এ, তেজনারায়ণ জুবিলি কলেঞ্জের অধ্যক্ষ, ভাগলপুর। 

৮ রাজা! নরেন্ত্রলাল খা বাহাছ্বর, নাড়াজোল, মেদিনীপুর । 
» নলিনচন্ত্র বক্রবর্তী এম এ, বি এল্, উকীল, বগুড়া । 

৪১০ মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বস্থ বাহাছুর, বর্ধমান । 
শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় বি এ, গুপ্তিপাড়। হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হুগলী । 

*. নলিনীকান্ত অধিকারী বি এল্. উকীল, বালুরখ্বাট, দিনাজপুর । 

» নলিনীকান্ত কর বি এল্, উকীল, বরিশাল । 

” নলিনীকাস্ত দেন এল্ , সি, ই, 'এম্ সি, এম্ এন্, মিউনিসিপাপ ইঞ্জিনিয়ার, 

আকায়াব, বন্মা। 

৪১৫ » নলিনীনাথ বিশি, জয়াড়ী, রাজসাহী। 

৮» নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাকশাডা, বেতর পোঃ, হাওড় । 

» নারায়ণচন্দ্র দাস, সেরপুর, বগুড়া । 

* নারায়ণচন্ত্র রায় চৌধুরী, জমিদার, ছোট তরফ, মহাদেবপুর, রাজসাহী। 

» নিকুঞ্জরঞ্জন মজুমদার, সন আসিষ্টান্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেপ্ট, 

সাভে অব ইও্ডয়া, দেরাছুন। 

» নিখিলনাথ রায় বি এল্, (ক) এথোরা, ভায়৷ সাতারামপুর, ব্ধমান। 

»« নিখিলনাথ রায় বি এ, (থ) ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, বদ্ধমান। 

* নিত্যধন মুখোপাধ্যায়, পঞ্াননতলা, হাওড়া । 

* প্রিন্স নিতোন্্রনারায়ণ, কুচবিহার । 

নিবারণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, মেটিয়ারী, ভায়। দেবগ্রাম, নদীয়! | 
» নিবারণচন্দ্র চৌধুরী, সাবৌর, ভাগলপুর। 

নিবারণচন্ত্র দাস গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, বরিশাল। 

রায় সাহেব নিবারণচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, সুপারভাইজর পি ডব্লিউ ডি, 

নিউ জেনারেল পোষ্ট আফিস, মাওালে, বন্ধ!। 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, দীনাহাট! স্ষুল, দীনাহাট!, কুচবিহার। 

: এ নিমাইকিশোর গোস্বামী, খড়দহ, ২৪ পরগণা। 
«এ নির্মলচন্ত্র সেন, ব্যারিষ্টার, রেস্ুন। 

নির্শলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাতপুর, ভায়া আহম্মদ পুর, বীরভূম । 
নিশিকাস্ত সান্তাল এম্ এ, রাভেন্স৷ কলেজের লেকচারার, টাদনী-চক, কটক। 

রায় নিশিকাস্ত সেন বাহাছুর ৰি এল্, গবর্ণমেণ্ট উকীল, পুর্ণিয়!। 

নিশীখনাথ রা, মেসার্স বি বড়া এও কোং, দিলী। 
৪৩৫ » নীরদচন্্র মুখোপাধ্যায় বিএল্, উকীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা। 

নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, খালিয়া, ফরিদপুর। 

৯২৩ 

৪৩৪ 
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শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় জমিদার, খোঁসবাস্পুর, গোকর্ণ, মুরশিদাবাদ। 

৪88৩ 

88৫ 

৪8৫৬ 

৪৬৩ 

নীলমণি ভট্টাচার্য্য, কাদাই, বহরমপুর । 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় (ক) বি এ, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, 
রামপুরহাট, বীরভূম । 

নীলরতন মুখোপাধায় (খ) মোক্তার, আলিপুর-ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি। 

নুটুগোপাল ভট্টাচার্য্য, লালগোলা, মুরশিদাবাদ । 
নৃত্যগোপাল চক্রবর্তী, উকীল, বাগেরহাট, খুলন|। 

নৃত্যলাল সরকার, বড়রামপুর, ডলু পোঃ, উত্তধ-কাছাড়। 

নৃপেন্্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, রাঁজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী। 
নপেন্্নাথ রায় চৌধুরী, মালুচী পো, কাঞ্চনপুর, ঢাক1। 

ণুসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাসিগাণ্ট কেসিয়ার, চীফ কোট অব লোয়ার বন্ধা, 

রে্ুন। 

নেপাপচঞ্্র চদ্লোপাধ্যায়, দৌপতপুর এচ্ ই স্কুলের শিক্ষক, মহেশ্বরপাশা, 
পোঃ দৌলতপুর, খুল্ন৷ । 

নেপালচন্দ্র রায় বি এ, শাপ্তিনিকেতন, এঙ্গবিষ্ঠালয়, বোলপুর, বীরভূম । 

নেপালচন্ত্র সেন এম্ এ, প্রবেশনারী ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাক1। 

পধানন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, বর্ধমান। 

পধাানন ঘোষাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, শাস্তি-নিকেতন, পুরী । 

পধ্চানন নিয়োগা এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী। 

পঞ্গানন ভষ্রাচাধ্য, নড়বেলুন, বদ্ধমীন। 

পণ্ডিত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় কে) আলুগ্রাম মধা-ইংরাজি বিছ্যালয়, 

আলুগ্রাম, সিজগ্রাম, শক্তিপুর, মুরশিদাবাদ। 

কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, (খ) উত্তরপাড়া, হাওড়া । 

পথ্শনন সরকার এম্ এ, বি এল্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

পদ্মানাথ ভট্রাচাধ্য বিগ্বানিনোদ এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা। 
পর্গিনীমোহন নিয়োগ, ছণলহাটা পাঁজের এসিষ্টাপ্ট ম্যানেজার, 

হুনলহাটা, রাজসাহী। 
পরমেশগ্রসন্ন রায় বি এ, ডেপুটা ম্যাঁজিষ্টরেট, 'আসানসোল, বর্ঘমান। 
পরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৰি এল্, সাব জজ, আড় 

পরেশনাথ চৌধুরী, নায়েব, বেতগাড়ি, রঙ্গপুর। 

মুন্সী পসর মহম্মদ মিএগ, পোঃ মাথাভাঙ্গ, কুচবিহার | 
পাঁচকড়ি ঘোষ, দাসপাড়া, চু চুড়া। 

পারনালাল বাকলীওয়াল দিগম্বরীর় জৈন, প্রীজৈনধর্ণ প্রচারিণী সভার সেক্রেটারী, 
মন্দাকিনী জৈন-মঙ্গির, বেনারস সিটি। 
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৪৬৫ শ্রীযুক্ত পান্নালাল মিংহ, নেহালিয়া, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ । 
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£১ পার্ববতীকান্ত দাসগুপ্ত, পুলিস সণ. ইন্ম্পেক্টর, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

পারদাকিস্কর মুখোপাধ্যায় ৰি এল্, মুন্সেফ, রাণাঘাট, নদীয়া । 

রাঁজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, সি এস্ আই, 

উত্তরপাড়া, ছাওড়া। 

প্যারীণাল ঘোষ এম্ এ, শি এল্, উক্কীল, অলিগঞ্জ, মেদিনীপুর । 

পুগুরীকাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, পাশ্চমপাড়া, বারাসত, ২৪ পরগণা | 

পুরুষোত্বম মিংহ বি এ, এলিংহাম কটেজ, সিমলা! । 

পুলিনবিহারী রায়, সার্ভে অব. ইণ্ডিয়! আফিস, মুশৌরী। 

পুচন্্র কু এম্ এ, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রান । 

পর্ণচন্্র চক্রবর্তী তালুকদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | 

পৃর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (ক) পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর । 

পূর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, খ। উকীল, কাটোয়া, নদ্ধমান। 

পুর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্য।য়, (গ) মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর । 

পু্চন্জ বস্তু, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ | 

পুণচিন্ত্র মজুমদী, তরফ ঢগীপুর পাজকাছারী, উলিপুর, রঙ্গপুর। 

পুর্ণচন্দ্র মিত্র বি এন্, শৌলমারী, জলপাইগুড়ি । 

পুরণচন্ত্র রাঁয় চৌধুরী জমিদার, বড় তরফ, কুণ্ডী গোপাণপুর, শ্//মপুর পো রঙ্গপুর 

ডাক্তার পূর্ণচন্্র সরকার বি এ, এল্ এম্ এন্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 

পৃরচন্্র সিংহ বি এ, নায়েব, মহারাজ বাহাছুরের কাছারা, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর । 

পূর্ণানন্দ ঘোষ রায়, জমিদার, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ । 

রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহার এম্ এ, বি এল্, উকীল, বাকীপুর। 

পর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর | 

পৃর্ণেন্দুশেখর বাগচী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

পৃর্থীরাজ মুখোপাধ্যায়, বি ই, কেনাল আফিস, খুলনা । 

প্রকাশচন্দ্র রায়, সেক্রেটারিয়েট, রাচী। 

প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় বাভাছ্বর স্টায়বাগীশ, বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা! । 

প্রতাপচন্ত্র দেব গোস্বামী অধিকারী, নলবাড়ীসত্র, নলবাড়ী, কামরূপ, আসাম। 

কুমার প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পাড়ে বাহাহুর, পাকুড়, সী'ওতাল পরগণ!। 

প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল্, চেস্কানল, উড়িষ্যা ৷ 

প্রফুল্লচন্জর ঘোষ, কে) টাকী, ২৪ পরগণ!। 

গ্রফুললচন্্র ঘোষ (খ) পি সি এন, 'এ ডি এইচু, সাব্াঁভবিশনাল অফিসার, 
কেন্্রপাড়া, কটক। 

প্রফুল্লচজ্জ মুস্তফী, কুচবিহার। 
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জীমূক্ত প্রফুল্লচন্ত্র রার চৌধুরী, জমিদার, মহেশপুর, বশোহর । 
গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ বি এ, রাণাঘাট। 

প্রবোধচন্দ্র দেবি এ, আই সি এস্, ম্যাজিষ্রেট, মেদিনীপুর | 

প্রবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, ডাল্টনগঞ্জ। 

প্রবোধচন্দ্র সেন এম্ এ, ৯ চিস্তামণি দাসের লেন, কলিকাতা । 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, গয়া। 

প্রভাতচন্ত্র দোবে, দেওয়ান সাহেব, মহিষাদল রাজ এষ্েট, মেদিনীপুর । 

রাজা প্রভাতচন্ত্র বড়,য়া বাহাদ্বর, গৌরীপুর, আসাম। 

প্রতাসচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ক) লোয়ার গ্যাঞ্জেস্ ব্রীঞ্জ, পাকৃশা, পাবন!। 

প্রভাসচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, থে) মহানাদ, হুগলী । 

প্রভীসচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, বগুড়1। 

প্রমণকুমার কু, প্রসন্নকুমার লাইব্রেরীর সম্পাদক, হাবাসপুর, ফরিদপুর । 

গ্রমথনাথ খান, শ্তামগঞ্জ, কুয়াপুর, মেদিনীপুর | 

. প্রমথনাথ চক্রবর্তী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

প্রমথনাথ 0950 এম্ এ, এসিষ্টাণ্ট ইন্ম্পেক্টার অব. সবল, 

1 বদ্ধমান ডিবিশন, চু চূড়া । 

ধরা চৌধুরী, জমিদার ও কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার, ধানবাদ, মানতুঁম । 
ছু প্রবত্রাথ বুস্তু ধি এসসি, এফ.জি এ্, রাঁচী। 

প্রমথনাথ'ভুটাচাধ্য.বি এ, কুতবপুর, রঙ্গপুর ৷ 

কুমার" প্রমথনাথ. মাঁলিয়া বাহাছুর, শিয়ারশোল রাঁজবাটা, বদ্ধমান। 

প্রমথনাথ মুন্সি, জমিদার, শেরপুর, বগুড়া । 

পণ্ডিত প্রমথনাথ রায় কবিরঞ্জন, নাটোর, রাজসাহী। 

গ্রমদাকিশোর রায় এম এ, বি এল্, সরকারী উকীল, শিবসাগর, আসাম। 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীধুক্ত প্রমদীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এল্ এল্ বি, এলাহাবাদ। 

৫২* শ্রীযুক্ত এ্রমদারঞ্জন বকৃসী, জমিদার, কুচবিহার । 

৫২৫ 

প্রমোদচন্্র দাস, এসিষ্টাণ্ট, একাউণ্টাণ্ট জেনারেল আফিস, লাবান, শিলং। 

প্রসন্নকুমার ঘোষ, জমিদার, আটিলাগড়ি, পোঃ কাখি, মেদিনীপুর । 
প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, কাথি, মেদিনীপুর 

প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 
প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বি এ, ডেপুটা কালেক্টার ও ম্যানেজার, 

চাকল! রোসনাবাদ, ভ্রিপুর1, কুমিল্লা। 
প্রসন্কুমার মুখোপাধ্যায়, ইন্স্পেক্টার অব. ভ্যাকৃসিনেশন, ধুবড়ী, আসাম। 
প্রসন্নকুমার রায় বি এল্, এডভোকেট, মৌলমেন, বন্ম!। 

প্রসন্নকুমার রাহ, বি এল্, উকীল, মালদছ। 
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শ্রীযুক্ত প্রসন্কুমার সেন, উকীল, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 
৫৩০ » প্রসন্নচন্ত্র ঘোষ বি এ, বি টি, স্কুল-সব-ইন্স্পেক্টার, হবিগঞ্জ, শ্রাহ্। 

প্রাণকৃষ্ণ রায়, আমলাপাড়া, পুরুলিয়া । 

প্রাণনাথ লাহিড়ী, মাইগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

পণ্ডিত প্রিয়কাপ্ বিগ্ারত্ব বি এ, কোর্ট সাব ইন্সপেক্টার, সিরাজগঞ্জ, পাবন]। 

প্রিযকুমার চট্টোপাধ্যায়, লোকাল অডিটার, ছাপর!। 

প্রিয়নাথ ঘোষ এম্ এ, দেওয়ান বাহার, কুচবিহার রাজবাটা, কুচবিহার। 

প্রিয়নাথ চক্রবর্তী বি এ, গৌরীপুর, পোঃ ধুবড়ী, আসাম। 

প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, অবসর-প্রাণ্ত সাব জজ, ছয়ঘরিয়া, খনগ্রাম পোঃ, 

যশোহর। 

প্রিয়নাথ দত্ত এম এ, নি এল্, শ্রীযুক্ত ভাঃ গঙ্গানাথ মিত্রের বাসা, বর্ধমান । 

প্রিয়নাথ দত্ত চৌধুরী, এডভোকেট, জুডিশিয়াল কমিশনার্স কোর্ট, নাগপুর । 
প্রিয়নাথ পাকৃড়াশী, জমিদার, স্থলবসস্তপুর, পাবনা । 

প্রিয়নাথ রক্ষিত, ঘাটনগর,. দিনাজপুর 

প্রিয়লাল ত্রিবেদী এম এ, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিমার, কীখি, মেদিনীপুর | 

ফকিরঠা্দ রায়, সব রেজিষ্টার, জগদল্লভপুর, হাওড়া । 

ফণীন্দ্রলাল সেন এম্ এ, বি 'এল্, মুন্সেক, রঘুনাথপুর, মানভূম | 

বঙ্কবিহারী সাহ।, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

বন্কবিহারী সিংহ এম এ, বি এল্, 'এক্ইব! এসি্লাণ্ট না জা ৷ 

বঙ্কিমচন্দ্র রায়, ইন্স্পেক্টার, নাটোর বড় তরফ, আাজিমগঞ্জ. বড়নগর, 
সুবশিদাবাদ। 

বষ্ষিমচন্ত্র সাঁভ| চৌধুরী, বাঙগাশ!-বাঞার, ঢাক।। 
বনবিহারী পালিত, উকীল, কটক, উড়িখ) । 

বনমালী চক্রবন্তী বেদান্ততীর্থ বিদ্ারত্ব এম্ এ. কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা । 

বরদাকান্ত গঙ্গোপাধায় বি এল্, দিনাজপুর । 

ডাক্তার রায় বরপাকান্ত রায়বাহাতর, এল্ এম এন্, সিভিল সাক্জন, আড়া। 

বরদাকান্ত রায় বিদ্যারদ্ব, বি এল্, দিনাজপুর । 

বরদাকান্ত রায় চৌধুরী জমিদার, ভিতরবন্দ রাঞ্জবাটা, রঙ্গপুর । 
বরদাকুমার নন্দী, জজ আদালতের উকাল, চট্টগ্রাম । 

বরদ্বাচরণ মিত্র এম্ এ, সি এস্, ডিষ্টি.ক জজ, চু চূড়া, 

(২৭ বনমালী সরকারের গ্রীট )। 

বরদা প্রসাদ বন্থ বি এল্, জজ কোর্টের উকীল, পাবন!। 
কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায়, জেমো রাজবাটা, কান্দি, মুরশিদাবাদ। 

বসম্তবুজ্মার চট্টোপাধ্যায় কে) গর! । 
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৫৬* ্রীগুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (৭) এম্ এ, এম্ আর্ এ এন্; চট্টগ্রাম, 

৫৭৩ 

€৭৫ 

8৮৪ 

৫৮৫ 

এইচ ই, স্কুলের প্রধান শিক্ষক । 

ডাক্তার বসস্তকুমার চৌধুরী, হিমাইৎপুর, পাবন!। 

বসম্তকুমার দাস বি এল্, উকীীল, শ্রীহট্র। 
ডাক্তার বসন্তকুমার ভৌমিক এল্ এম এস, রঙ্গপুর। 

রসন্তকুমার মিত্র, যশড়া, চাকদহ পাঃ, নদীয়া । 
বসস্তকুমার রায় এম্ এ (ক), টট্টগ্রাম গবর্ণমেন্ট কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম, 
বসন্তকুমার রায় খে), রাজপুত-তেঘরি, তেঘরি, মুরশিদাবাদ । 

বসন্তকুমার লাহিড়ী, বেলপুকুর, হাজরী, শ্তামগঞ্জ, রঙ্গপুর । 
বসস্থবিহারী চন্দ এম্ এ, উচ্চ ইংরাঞ্জি বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক, কাটোয়!, 

| বর্ধমান। 

মেজর বাম্নদাস বন্থ আই এম্ এস, বাহাছরগঞ্জ, এলাহাবধাদ । 

বামনদ।স ভট্রাচার্ধা, সিদ্িগ্রাম, ওকোড়স।, বদ্ধমান। 

বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্ , উকীল, ধুবড়ী । 

বামাচরণ বস্থু, কুঞ্জঘাট!, খাগড়া, বহরমপুর । 

বামাচরণ ভট্টাচার্যা এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী। 

বামাপদ দত্ত বি এল্, উকীল, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ । 

বারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাখি, মেদিনীপুর । 

বাসম্তীচরণ সিংহ 'এম্ :এ, বি এল্, উকীল, মজঃফরপুর। 

বিজয়কেশব মিত্র 'এম্ 'এ, বি এল্, মুন্দেফ, কেন্দ্রাপাড়া, উড়িষ্যা । 

বিজয়কেশব শেঠ, ঝোড়ছাট, মান্দুল-মৌরী, হাওড়া। 

বিজয়গোবিন্দ মজুমদার বি এল্, উকীল, পাবন! | 

বিজ্রয়চন্্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের 

এস্টেট ইন্সপেক্টার, সাকরাইল, ময়মনসিংহ । 

বিজয়চন্্র মজুমদার বি এল্, এম 'আর্ এ এস, উকীল, সম্বলপুর, সি, পি। 
বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, স্কুল সাথ্ ইন্স্পেক্টার, কালন! সার্কেল, কালন!, 

বর্ধমান। 

বিজয়বিহবারী মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী মাজিছেট, মেদিনীপুর | 
রাজ! বিজয়সিংহ দুধোরিয়। বাহীতির, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ । 

বিজয়াকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, ময়মনসিংহ । 
বিধুভৃষণ গৌস্বামী এম্ এ, ঢাক কলেজের অধ্যাপক, ঢাক|। 

বিধুভৃষণ দত্ত এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক, চু'চুড়া, জ্গলী। 

বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যার, উকীল, পুরী । 
বিধুতৃষণ বন্থ বি এ, সন্তোষ-এট্টেটের ম্যানেজার, সন্তোষ, টা 
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৫৯০ যুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, ৰি এল্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

৫৯৫ 

৬১৫ 

৬২৩ 

বিনয়কুমার সেন এম্ এ, গবর্ণমেন্ট-কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম । 
বিণায়কদাস আঁচার্ধ্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
বিনয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, খাগড়া, বহরমপুর, মুরশিথাবাদ। 
বিনোদকুমার সেন গুপ্ত রায় চৌধুরী, কীন্তিপাশা, বাখরগঞ্জ। 
বিনোদবিহারী অধিকারী, পাবনা । ্ 

বিনোদবিহারী রায়, মালোপাড়া পোঃ, রাজসাহী । | 

বিনোদবিহারী সরকার এম্ এ, বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্ধমান । 

বিনোদবিহারী সান্তাল, ওভারসিয়ার, নড়াইল, যশোহর। 
বিপিনকৃষণ দত্ত, মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণ!। 

স্তার বিপিনকৃষ্ণ বন্গু, এম্ এ, বি এল্, মি আই ই, রায় বাহাছুর, 
গভর্ণমেণ্ট এডভোকেট, নাগপুর | 

বিপিনচন্ত্র গুহ, উকীল, জজকোর্ট, আন্দরকিল।, চট্টগ্রাম । 

বিপিনচন্ত্র দাস, মণিবাঁড়ী কাছারীর ম্যানেজার, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

ডাক্তার বিপিনচন্ত্র দাস গুপ্ত এল্ এম্ এস্, জলপাইগুড়ি । 

রায় বিপিনবিহারী গুপ্ত বাহাদুর এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, হুগলী । 

বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল, উকীল, মালদহ । 

বিপিনবিহারী গোস্বামী, ভাঁবনী, ছাত্নী পোঃ, রাজসাহী ৷ 

বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ, বাজে-শিবপুর, 

শিবপুর, হাওড়] | 

বিপিনবিহারী চন্দ্র, উলকুণ্ডা, পোঃ গন্ুটিয়।, নীরভূম | 
বিপিনবিহারী নন্দী বি এল্, উকীল, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 

বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য, পাশ্চাত্যপাড়া, রাজপুর, সোনারপুর, ২৪ পরগণ|। 

রায় বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, ৩১ জর্জ টাউন, 

এলাহাবাদ। 

বিপিনবিহারী রায়, মুক্তাগাছ্ছ।, ময়মনসিংহ । 

বিভূতিনাথ মিত্র, এজেন্ট, টার্ণার মরিশন কোং, ঝালকাটা, বরিশাল । 
ডাক্তার বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, নাটোর, রাজসাহী । 
বিভূতিভূষণ ভট্ট বি এল্, উকীল, বহরমপুর । 
বিভৃতিতৃষণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজয়কুষ্ণ রায় চৌধুরীর বাটা, হুগলী । 
বিমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, টাদ নুর কুমিল্লা । 
বিমলাচরণ মৈত্রেয় বি এ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 

ডাক্তার বিমানবিহারী বনস্থ, এম্ বি, রাচী। ৃ 
বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টার, করিমগঞ্জ, শ্রীহ্ট। 

৮ 
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শ্রীযুক্ত বিষাণন্বরূপ বি এ, একৃজি কিউটিব ইঞ্জিনিগ্লার, বাকীপুর। 

৬২৫ 

৬৩৩৩ 

৬৪৩ 

৬৪৫ 

৬৫৩ 

বিশ্বনাথ মাইতি, উকীল, কাথি, মেদিনীপুর | 

বিশ্বনাথ সিংহ বি এল্, উকীল, ঠাদনি-চক্, কটক। 

বিশ্বেশ্বর দাস, শাস্তিপুর মিউনিসিপাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শাস্তিপুর, নদীয়!। 
বিশ্বেখ্বর দে, জেল! স্কুলের প্রধান শিক্ষক, মালদহ । 

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচাধ্য বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, কাটোয়া, বর্ধমান । 

বিশ্বেশ্বর রায়, উকীল, নওগাঁও, রাজসাহী। 
বিশ্বেশ্বর সান্গাল, পুটিয়ারাজের বাগানবাটী, কাশা। 

বিষুণপদ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, উকীল, হুগলী । 
বিষুরাম বন্দোপাধ্যায়, মোক্তার, কাটোয়।, বদমান। 

বিহারীলাল গুপ্ত সি, এস্, মহারাজার মন্ত্রী, বরোদা, বোম্বাই। 
বিহাঁরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ভূতপুর্ব্ব সাবজজ, বৈদ্বাটা, হুগলী । 
বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ৩৬ রা'জনারায়ণ রাঁয় চৌধুরীর ঘাট রোড, 

শিবপুর, হাওড়া । 

বীরচন্ত্র সিংহ এম্ এ, তেজনারায়ণ কলেজের অধ্যাপক, টা ভাগলপুর। 
কারৈক্রকিশোর আচাধ্য চৌধুরী, মুক্তাগাছ!, ময়মনসিংহ 

ীরেজবুষার দত্ব-গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, আসিষ্টাণ্ট রী অফিসার, 
ফরিদপুর । 

বীরেন্্রনাথ রায়, চিথ্লিয়!, মীরপুর, নদীয়!। 
বীরেশচন্্ দাস বি এল্, শ্রীবাস দন্ের গলি, পঞ্গাননতলা, ভাওড়া। 

বীরেশ্বর সেন, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিপ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিস্, 

গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া! । 
বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, জমিদার, বড়বন্দর, দিনাজপুর । 

বেণীমাধৰ ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণ! । 

বেণীমাধব চাকী বি এল্, সরকারী উকীল, বগুড়া । 

বেণীমাধব দাস, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর । 

বেণীমাধৰ সরকার এম্ এ, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক, ৯৪ সিভিল লাইন্স, আগ্রা! 
বৈকু্ঠচন্্ রায় চৌধুরী এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 
বৈকুগ্ঠনাথ দাস, গুজিয়াম, পোঃ কাশীগঞ্জ, ময়মনসিংহ 
রায় বৈকুষ্ঠনাথ সেন বাহাছর বি এল্, সৈদাবাদ, উট পোঃ, বহরমপুর । 
বৈকুষ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
বৈস্ভনাথ চৌধুরী, মোক্তার, ইংরেজ-বাজার, মালদহ। 
বৈস্তনাথ তরফদার, জমিদার, কাজিপুর,ঃপাবনা। 
বৈচ্চনাথ বিশ্বাস, ছুম্কা, সাঁওতাল পরগণ!। 



১৫৫ 

৩১৫ 

৬৭৩ 

৬৭৫ 

ষ্ঠ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। ৫৯ 

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজনাথ সান্াল, বড়বন্দর, দিনাজপুর | 

কবিরাজ ব্রজবল্লত রায় কাব্যকণ্ঠবিশারদ, পার্কাতী রান্নের গলি, চু চূড়া। 

ব্রজভূষণ গুপ্ত বি এল্, উকীল, থাগড়াঃ বহরমপুর । 

ব্রজন্ুন্নর সান্তাল সরস্বতী এম আর্ এ এস্, মোক্তার, পান্শীপাড়া, ঘোড়ামার!, 

রাজসাহী। 

ব্রজেন্্রকুমার বঙ্গ বি এল্, খাগড়া, বহরমপুর । 

ব্রজেন্দ্রকুষার রার, ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলের সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ । 

বজেন্্রনাথ রায়, ম্যানেজার, কাঞ্চনকাছারী, পত্বীতলা, দিনাজপুর ৷ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্পী এম্ এ, নি এল্, পেমতিয়া, পাংশ! পোঃ, ফরিদপুর । 

ব্রজেন্ত্রন্ুন্দর ঠাকুর উকীল, গোরাবাজার, বহরমপুর, বেঙ্গল। 

্রহ্গনাথ গাল চৌধুরী, রাণাঁধাট, নদীয়া । 
মোহান্ত ভগবান্দাস, বড় আখড়া, জাফরা গঞ্জ, নশীপুর, মুরশিদাবাদ । 

ভগীরথচন্ত্র দাস, মোক্ত।র, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

ভবতারণ চট্টোপাধ্যার বি এ, ল্যাণ্ড একুইজিশান অফিসার, সার! লিরাজগঞ্জ 

রেলওয়ে, পাবনা! 'ও সিরাজগঞ্জ । 

ভবতোধ মজুমদার, অফিস অব দি ডাইরেক্টার জেনারেল অব আকিওাজি, 
| সিমল!। 

তবানীচরণ সেন, কালেক্টারের নাজির, কাঁলীতলা, দিনাজপুর । : 
'ভবানীনাথ রায়, চিথুলিয়, মীরপুর, নদীয়া 

ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্ঘ, জমিদার, রঙ্গপুর। 

ভবেন্জনারায়ণ বড়,য়া, গৌরীপুর, আসাম । 

ভবেশচন্ত্র বন্যোপাধ্যায বেদান্তরদ্ব এম এ, বি এল্, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, 

কঙ্জনগর | 

ভাগবতকুমার গোস্বামী শাস্ত্রী এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক, হুগলী, 

(৫২ রাজ! রাজবল্লভ স্ত্রী, কলিকাতা )। 

ভারতচন্্র চৌধুরী বি এ, করিমগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, করিমগঞ্জ, শ্রীহষ্ট। 

ভূজেন্ত্রনাথ বিশ্বাস, জমিদার, স্খড়িয়া, সোমরা পোঃ হুগলী । 

ভূবনমোহন পাঠক বি এ, কেরোসিন অয়েল ডিপো, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা । 

রাজা ভুবনমোহন রায় বাহাছুর, রাঙ্গা মাটা, চট্টগ্রাম । 

ভূবনমোহন সেন এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা। 

ভুঙধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, উকীল, বসিরছাট, ২৪ পরগণা। 

ভূধর দাস বি এল্, ডিষ্টিউ কোট, কুমিল্লা। 

তূপতিচজ দাসগপ্ত বি এ, লক্ষমীকান্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলমা, 

. চাকা। 



৮৩ 

৬৮৫ 

৬৯৩ 

৯৫ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পাঞ্জকা! 

শীযুক্ত ভূপালকুমার দত্ত এম্ এ, আসকের গলি, ঢাকা । 

রাও, চে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, কেরৌলি ছ্টেট কাউন্সিলের সভা, 

ভূপেন্্রনাথ বাগচী, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ হোষ্টেল, এলাহাবাদ। 

ভৃপেন্্নারায়ণ ঘোষ বি এল্, রায় হুর্ধ্যনারায়ণ সিংহ বাহাছরের বাটা, 

ভিক্নাপাহাড়ী, মোরাদপুর পোঃ, বাকিপুর। 

ভূপেন্্রনারায়ণ চৌধুরী এম্ এ, লোকাল অডিটার, বহরমপুর । 
ভূষণচন্ত্র দাস এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 

ভূষণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, বনগ্রীম, মশোহর। 
ভৈরবগিরি গোস্বামী, জমিদার, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

ভৈরবচন্ত্র দত্ত বি এল্, নন্দীর বাগান, সালিখা, হাওড়া । 

তৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্টণাক্টার ও প্রেসিডেন্ট পধশইত, কান্দাইপুর, 

পুরন্দরপুর, বীরভূম | 

কেরৌলি, রাঁজপুতান! । 

ভোলানাথ বন্যোপাধ্যাঃ বি সি ই, এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, বনগ্রাম, যশোহর | 

মণিমোহন সেন, জমিধার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ। 

মণীন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ভাগলপুর । 

মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর । 

মণীন্ত্রনাথ মণ্ডল, জমিদার, কালাড়িয়া, খেদগিরি, মেদিনীপুর | 

মণীন্ত্রনাথ রায় এম্ এ, জেঙ্কিন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কুচবিহার। 

মণীন্্ভূষণ দত্ত এম.এ, বি এল, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালি । 
মনীধিনাথ বস্থ সরশ্বতী, এম্ এ, বি এল্, উকীল, কেরাণীটোলা', মেদিনীপুর | 
মতিলাল গুহ, একাউণ্টাণ্ট, পি ডরু ডি, ভামো, বন্ধ । 

ডাক্তার মতিগাল বন্থ এল্, সি, পি, এস্, রৈভদ্রদী, উজীরপুর, বরিশাল। 
মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর । 
মথুরানাথ সিংহ বি এল্, উকাল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
মধুস্ুদন চৌধুরী, মৃজাপুর, বেলভাঙ্গা, মুরশিদাবাদ। 
মধুহুদন দাস বি এ, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, ঢাঁকা। 

মধুসুদন রায় বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 
মধুহ্দন সিংহ বি এ, কান্দি রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক, কান্দি, মুরশিদাবাদ। 
মদেজ্জমোহন ঠাকুর, “দেবমন্দিরম্», মাণিক্যহার, শক্তিপুর, মুরশিদাবাদ। 

মল্োেমোহন চক্রবর্তী, (ক) ব্রাঙ্মণডাঙ্গা অমরাবতী লাইব্রেরীর সম্পাদক, রায়গ্রাম, 
যশোহর। 

রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর (খ) এম্ এ, এম্ আর এ এস, 
ডেগুটী ম্যাজিগ্রেট, (১৪1১ পামারবাজার রোড, ইটালি )। 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! ৬১ 

শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মনোমোহন বকৃসী, জমিদার, কুচবিহার। 

« মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ । 

ঞ্ঠ 

মনোমোহন সিংহ রায়, জমিদার, মাখালপুর, চু চূড়া । 

মনোরঞ্জন সরকার, পাটিকাপাড়1, হাতিবান্ধা, রঙ্গপুর ৷ 

মনোরঞ্জন সিংহ, এসিষ্াণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, গয়া। 

মনোহরচন্দ্র সরকার, কুলীকাশ, হুগলী । 

মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ, সাবৌর কলেজের অধ্যাপক, সাবৌর, ভাগলপুর। 
মন্মথনাথ চট্টোপাধায় এম এ, বি এল্, উকীল, কাটোয়, বদ্ধমান। 
মন্মথনাথ দত্ত, পাটিকা বাড়ী, মুরশিদাবাদ। 

মন্মথনাথ বিশ্বাস, ভোলাডাঙ্গা, নদীয়!। 

মন্মথনাথ ভাদুড়ী, ভিষ্রীষ্ট ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, টোহু, লোয়ার বশ্মা। 

মন্মথনাথ মজুমদার, শিঞাইল, হরিপুর, পাবন! । 

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ট্রেজারার, পুরা। 

মন্মথনাথ সেন বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, ইয়া-হিয়।গ্ী, লক্ষ । 

ডাক্তার মন্মথেশচন্দ্র সান্তাল এল্ এম্ এগ, আসিষ্াণ্ট সাজ্জন, নৈনপুর 
বি এন্ রেলওয়ে । 

মলিনচন্দ্র মণ্ডল বিএ, ঠাকুরগ! ইংরাজি বিগ্ভালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক, 

ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর । 

মৌলবি মহম্মদ এরসাদ আলা খা চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী। 
মৌলবি মহম্মদ আমিরউদ্দন খান্, ফরিদানাদ, শ্ঠামগঞ্জ, রঙ্গপুর । 
মহিমচন্ত্র ঘোব বি এ, আই, সি, এম, এডিশনাল ও সেসন্ জজ, ময়মনসিংহ । 

মহিমচন্দ্র হালদার, গ্রাম বৈগ্ভপুর, ঘাটেশ্বর, ২৪ পরগণ!। 

মহারাজ কুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবত্তী, হেতমপুর, বীরভূম । 

মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী বি এল্, উকীল, রাজসাহী। 
মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্লক সিগনাল ইন্সপেক্টার, সৈদপুর, রঙ্গপুর । 

পণ্ডিত মহেন্ত্রনাথ ত্রিপাঠী, কাব্যতীর্থ-কবিরত্ব, তাজপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, 
খলিসাডাঙ্গা, ভায়। কাথি, মেদিনীপুর । 

মহেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্, মুন্পেফ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 
মহেন্দ্রনাথ মহাত্তি, "গোপেন্দ্-নিকেতন”, পটাশপুর, মেদিনীপুর । 

মহেন্দ্রনাথ সরকার, হোটেল দিবিল, মুশোরী। 

মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা, মুরশিদা বাদ । 
মহেন্দ্রনারায়ণ সরকার, বামুনিয়৷, গোমনাতি পোঃ, রঙ্গপুর | 

মহেন্্লাল চট্টোপাধ্যায়, শানাপাড়া, শিবপুর, হাওড়া । 

মহন্দ্রলাল দাস বি এল্, উকীল, চট্টগ্রাম। 
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৭৪৯ প্রযুক্ত মহেন্্রণাল রায় বি এল্, উকীল, ঢাকা। 

এ পণ্ডিত মহেশচনত্ স্তায়রদ্ব, নেওয়াণী, পয়রাডাঙ্গা, রঙ্গপুর। 
«এ মহেশচন্ত্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, মানকর, বর্ধমান । 

« মহেশ্বর দাস, সব-এসিষ্টাণ্ট সার্জন, খাপ! ডিল্পেন্পারী, নাগপুর 

» মাথনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত অশ্নদা প্রসাদ চৌধুরীর বাটা, শ্রীরামপুর । 
৭8৫ » মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, কোট সাবইন্স্পেক্টার, ফরিদপুর । 

» মাখনলাল মজুমদার, নায়েব, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি । 
» মাধবচন্ত্র সিকদার বি এল, উকীল, দিনাজপুর । 

» মুকুন্দচন্দ্র দাস, পু টিমারী, দীনহাটা।, কুচবিহার। 

» রায় ুকুদদেব মুখোপাধ্যায় বাহাছবর এম্ এ, বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট ও 

কালেক্টার, বাঁকীপুর 

*« মুকুন্দনাথ বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, বি এন্ কলেজের অধ্যাপক. বাকীপুর । 

» মুকুন্দলাল রায়, রঙ্গপুর-বাজার, রঙ্গপুর। 
» মুনীন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ, বি এল্, উকীল, বিলাসপুর, সি, পি। 

» মুলুকচাদ চৌধুরী, দামিহা, বাদলা পোঃ, ময়মনসিংহ। 
* মৃগেন্জ্রকুমার দত, সালথা, হাওড়া । 

৭৫৫ » রায় ০ রায় চৌধুরা বাহাছ্ুর এম আর এ এস্, সগ্থপুষ্করিণী, শ্তামপুর, 

রঙ্গপুর। 

শ৫০ 

্ মোক্ষদারঞ্ন রায়, জমিদার, গুজর।, নয়াপাড়।, চট্টগ্রাম । 

» মোহান্ত মহারাজ সুমেকগিরি গোস্বামী, মাহিগঞ্জ, রলপুর। 

« মোহিনীনাথ বিশ, জমিদার, জোয়াড়ী, রাজসাহী। 

» ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষ এল্ এম্ এস্, ফোট হাসপাতাল, চম্পানগর, 

| ভাগলপুর ৷ 
৭৬০ * মোহিনীমোহন ধর এম্ এ, মযুূরভঞ্জ ষ্টেটের দেওয়ান, বারিপদা, ময়ুরভঞ্জ। 

«5 মোহিনীমোহন মৈত্রের় (ক) শিববাটী, বগুড়া। 

৮ মোহিনীমোহন মৈত্রেয় (খে) কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর । 
* যজ্জেম্বর গিরি, মোক্তার, নূতন বাজার, বালেশ্বর। 

» যজ্ঞেম্বর ঘোষ এম্ এ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ । 

৬৫ এ যজ্েখ্বর ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা। 

» বজেস্বর দাল গুধ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীহট্ট, আসাম। 

». যক্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, “রিসাচ ছাউস্, কাসিমবাজার, মুরশিদাবাদ। 

» বতীক্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ, এম্ আৰু এ এন, এফ. আর্ এচ. এস্ঃ 

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আলিপুর ভুয়ার্ম। 
রি বীরুনাঃ রায় চৌধুরী, জমিদার, ফতেপুর, ইটাকুমারী, কালীগঞ্জ, রজপুর। 
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৭৭* শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কে) বিএ, এম্ এস্ এ, এগ্রিকালচারাল সুপারভাইজার, শিলং । 

.* বতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী খে) আই বি ভি সি, ভেটারনারী সাজ্জন, বালেশ্বর | 

» যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জন, কালীগঞ্জ, নদীয়া । 
*. যতীন্ত্রনাথ সেন এম্ এ, এফ. সি এদ্, পুশা কবিবিস্তালয়, পুশা, দবারবঙ্গ। 

» বতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্রাচার্যা, “সাধনাকুটীর,* গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। 
৭৭৫ » যতীন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় 'এম্ এ, বর্ধমান ডিভিশনের কমিশনারের পার্শনাল 

আসিষ্টাপ্ট, চু'চুড়া। 

» যতীন্দ্রমোহন রায়, (ক) এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, পি, ভব্রিউ, ডি, | 

চন্দ1, সি, পি। 

« যতীন্ত্রমোহন রায়, (খ) ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণ|। 

» যতীন্্রমোঁহন রায় বি এ, (গ) বোয়ালিয়া, হরিনারায়ণপুর, নদীয়! । 

» যতীন্্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর ৷ 

*» যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, ময়মনসিংহ | 

» যতীন্দ্রমোহন সেন বি এল, উকীল, দিনাজপুর । 

» যতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জনিঙ্গার, কুণ্ডী, পোঃ শ্যামপুর, রঙ্গপুর ৷ 

* যতীশচন্ত্র বন্থ এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, ছাপরা । 

» যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুলীনপাড়া, পোঃ স্থখচর, ২৪ পরগণা। 

৭৮৫ » যছুনাথ ঘোষ বি এ, সৈদপুর এচ. ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সৈদপুর, রঙগপুর । 

» রায় ষছুনাথ ম্কুমদ্দার বাহাঁছুর এম্ এ, বি এল্, যশোহর। 

» যছুনাথ মুখোপাধ্যায়, উদয় গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর । 

» যছুনাথ রায় বি এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর । | 

» যছুনাথ সরকার এম্ এ, পাটন! কলেজের অধ্যাপক, বাঁকিপুর। 

, যছুনাথ সাহা, ডাঙ্গাপাড়া, ভায়! নাটোর, রাজসাহী। 

এ যছুপতি চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্ধমান । 

». যাত্রামোহন চৌধুরী, ইংলিস ক্লার্ক, ন্ুপাঃ আফিস, রাঙ্গামাটা, চট্টগ্রাম । 
» বাঁমিনীকাস্ত বন্্ বি এল্, উকীল, ধুবড়ী, আসাম । 
» যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, কালীপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ । 

৭৯৫ ,» যাখিনীকাস্ত সেন বি এল্, জমিদার, রঙ্গমহল বিল্ডিংস্, হম্পিটাল রোড, উট্টগ্রাম। 

» যামিনীনাথ রায় চৌধুরী, আলোয়, ক্ঞাগমারী, টাঙ্গাইল । : 
» যুগলবিহারী মাকড় এম্ এ, বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম । 

এ যোগীন্দ্রচন্্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

« যোগীজ্রনাথ মৈত্র, পাবনা । 

«এ যোগীজ্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ. আর্.ই এস) এফ আর্ হিষ্ট এস, 

এস্ আর্ এ এস্, পাঁটন! কলেজের অধ্যাপক, বাকীপুর। 

৭৮০ 

স্এটি 2 ও 

টম 
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শ্রীযুক্ত যোগীক্নারায়ণ ভট্টাচাধ্য শাস্ত্রী কাব্যতীর্থ বিগ্ভাবিনোদ কবিচিস্তীমণি, 

আধুর্বেদ-শাস্তি-কুটীর, সিরাজগঞ্জ । 
» যোগীন্তপ্রপাদ মৈত্র, ( ১০৩ মাণিকতলা! স্রীট ), নশীপুর, মুর্শিদাবাদ । 
» যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, তাতিবাজার, ঢাক।। 

” রাজ! যোগেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ | 
৮৪৫ » যোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী বি এল্, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা । 

» যোগেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস, কুমিল্লা! | 

* - যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, মুন্সীবাড়ী, পোঃ মূলচর, ঢাক! । 
». যোগেন্্রনাথ ঘোষ বি এ, এল্ এল্ বি, সরকারী উকীল, সিক্রোল্, 

বেনারস ক্যান্ট। 
সি যোগেম্্রনাথ দে, একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিস, রেঙ্গুন। 

» যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ। 

»  যোগেন্্রনাথ সরকার বি এল্, উকীল, মেদিনীপুর । 
»* যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, হরিপুর বড়তরফ, পোঃ জীবনপুর. দিনাজপুর । 
»* যোগেন্্রলাল নন্দী বি এ, সাবডিবিশনাল আফিসার, কালন।, বর্ঘমান। 
». যোগেশচক্্র কান্তগির বি এল্, এড ভোকেট, ৩ সরফরাজ রোড, রেঙ্গুন। 
৮" যোগেশচন্ত্র গুহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর | 
* যোগেশচন্ত্র ঘোষ, সাব-রেজিষ্টার, কাটোয়া, বর্ধমান। 
» যোগেশচনত্র ক্রবর্তী, ধলা, ময়মনসিংহ, (৫১৩ রামকান্ত বন্র ছ্রীট )। 
* যোগেশচন্ত্র দ€ বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

*. যোগেশচন্জ দাস গুপ্র, কে) মিলিটারী ডিপার্টমেন্ট, ক্লার্ক স্ ব্যারাক, সিমল|। 
৮২০ /* যোগেশচন্ত্র দাস গুপ্ত (খ) বি এ, ৭৭ লায়াল ছাট, ঢাকা । 

» যৌগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, মনহালি, দিনাজপুর । 
». যোগেশচন্ত্র ভট্রাচাধ্য বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, গফরগাও, ময়মনসিংহ । 
» যোগেশচন্দ্র ভাছুড়ী, পোড়জলা, পান্না । 

”  যোগেশচন্ত্র ভৌমিক, পশ্ুপতিগঞ্জ কাছা রী, পণুপতিগঞ্জ, অরঙ্গাবাদ, গয় ৰ 
৮২৫ » যোগেশচন্ত্র মভুমার বি এল্, উকীল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর। | 

৮ ডাক্তার যোগেশচন্্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপৃর | 
৮ ন্লায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ভানিধি কে) এম্ এ, এফ. আর্ এ এস্, 

এফআর্ এম্ এস্, রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক। 
» যোগেশচন্্র রায় ( খ) শিক্ষক, বসাইল, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ 

-*. যোগেশচজ্জ সেন, ম্যানেজার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর | 
৮৩০ » যোগেশচরণ সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর । 
১» রক্ষাচজ লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রজপুর। 

৮১৩ 

৮১৫ 
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শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত জ্রিবেদী, জমিদার, বহড়া, কান্দি, মুরশিদাবাদ। 
রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সগ্যপুষ্ষরিণী, পোঃ শ্তামপুর, রঙ্গপুর। 

'ধজনীকাস্ত বস্ত্র এম এ, রাভেম্না কলেজের অধ্যাপক, কটক। 

রজনীকাস্ত ভট্টাচার্য (ক ) উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

রজনীকান্ত ভট্টাচাধ্য, ( খ ) পেস্কার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর 

রজনীকাস্ত ভৌমিক এম্ এ, বি এল্, নায়েব, আহেলকার, তুফা নগরঞ্জ, কুচবিহার। 

রজনীকাস্ত মৈত্রেয়, পুলিস আফিস, দিনাজপুর । 

রজনীকান্ত রাঁয় দস্তিদার এম্ এ, এক্ষ্বা আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, শিবাগ, আনাম | 

রজনীকান্ত সরকার, মালপ্কী, রামবাঁড়ী, রাজসাহী। 

রজনীমোহন বসাক, মোক্তার, মাণিকগঞ্জ, ঢাক!। 

রজনীরঞ্জন দেব বি এ, শিক্ষক, শ্রীহট্ট। 

রণজিচ্চন্দ্র লাহিড়ী এম্ এ, বি এল্, উকীল, পাবন!। 

মাননীয় মহারাজ শ্রীধুক্ত রণছিং সিংহ বাহাদুর, নশীপুর, মুরশিদাবাদ । 
৪৫ শ্রীযুক্ত রণজি২ সিংহ বি এল্, উকীল, ভাগলপুর । 

৮৫৫ 

৬৮৬৩ 

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এম্সি, সিলাইদহ, নদীয়! । ূ 

রবীন্দ্রনারা়ণ ঘোষ এম্ এ, ১২ রাজনারায়ণ রায় চৌধুরী ঘাট রোড, হাওড়া । 
রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরা, জমিদার, ধুবড়ী, আসাম। 
রমণীকাস্ত মুখোপাধ্যায়, মোক্তার, আলিপুর-ভুযার্স, জলপাইগুড়ি । 
রাজ। রমণীকান্ত রায় (ক) বি এ, চৌগা, রাজসাহী । 

রমণীকাস্ত রায় (খ) মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

রমণীকিশোর গুপ্ত বি এল্, উকীল; সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ। 

রমণীমোহন দাস এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজবাড়ী, ফরিদপুর | :. 

রমণীরঞ্জন দত্ব বি এ, ম্যানেজার, সাবডেপুটা কলেক্টার, চট্টগ্রাম । 

রমা প্রসাদ চন্দ বি এ, রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ঘোড়ামার1। 

রমাপ্রসাদ রায় বি এ, এক্ট্টা আসিষ্টাপ্ সুপারিন্টেণ্ডেপ্ট, সার্ভে অব ইওিয়া, 

মুশৌরী । 

রমেশচন্ত্র দত্ত বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর । 

রমেশচন্্র নিয়োগী এম্ এ, বি এল্, কালীতলা, দিনাজপুর । 

পমেশচন্্র ভট্টাচার্য, শ্রীহট্র বৈদিক-সমিতির সম্পাদক, মগলা বাজার, স্রীহট্র। 

রমেশচন্দ্র রায়, ধাপ, রঙ্গপুর। 

রাইকিশোর প্রামাণিক, মোক্তার, মালদহ। | 

রাইচরণ মন্তুমদ্ধার, পুলিশ সব-ইন্স্পেক্টার, লালমণির হাট, রঙ্গপুর । 
রাখালচন্ধ চৌধুরী, পোঃ ধরাইল, রাজসাহী । 

রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যাক্স এম এ, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, বীরভূম । 
রী 
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৮৯৫ 
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প্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ, আলবার্ট-ভিক্টর ইনৃষ্টিটিউটের দ্বিতীয় শিক্ষক, বর্ধমান। 

ঞ্ঠ 

চি 

রাখালানন্দ ঠাকুর, শ্ীথণ্ড টোলবাড়ী, শ্রীখণ্, বর্ধমান। 

রাজকুমার বন্দ্যোগাধ্যায়, (ক) ফাইনান্দ ডিপার্টমেপ্ট, গভর্ণমেপ্ট অব. ইত্তিয়া, 

মিমলা 

রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (খ ) বি এল্১ উকীল, লক্ষ্মীপাশা, যশোহুর । 

রাজকুমার সেন এম্ এ, গারুড়গী, হাসাইল পোঃ, ঢাক! । 
রাজগোপাল আচাধ্য গোম্বামী, বেরো, বেলতোড়া, মানভূম । 

রাজচন্দ্র দত্ত জমিদার, বাগ্ডেল রোড, চট্টগ্রাম । 

রাজচন্ত্র বন্ধা সরকার, গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা! পোঃ, রঙ্গপুর। 

রাজমোহন মুখোপাধ্যায়, জয়দিয়1, নদীয়! | 

কবিরাজ রাজমোহন রায় কবীন্দ্র, আযুব্েদাশম, পোঃ মোয়াদপুর, বাকিপুর। 

রাজবিহারী দাঁস, বাস্ুদেবপুর, অয়দেধপুর, ঢাক|। 

রাজেঙ্জকুমার উকীল, বি এল্, উকীল, ময়মনসিংহ । 

রাজেন্দ্রনাথ বস্থ বি এ, বর্দমীন রাজের সব ম্যানেজার, কুজং, তির্ভল, কটক। 

রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরস্বতী, জমিদার, বড়মুল, বর্ধমান। 

রাজেন্্রলাল আচার্য। বি এ, জয়পুর-গবর্ণমে্ট ষ্েটের ম্যানেজার, বগুড়া। 
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, কষ্ণচনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 

রায় রাধাগোবিন্দ চৌধুরী বাহাদুর, এম্ এ, বি এল্, গভর্ণমেণ্ট উকীল, রীচী। 

রাধাগোবিন্দ নাগ এম্ এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক, কুমিল্লা । 
রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী। 
রাধাচরণ ভট্টাচার্য বি এল্, উকীন্স, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাছুর, জমিদার, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ । 
ডাঃ রাধাবিনোদ রায়, এল্ এম্ এস্, গোরক্ষপুর, ইউ, পি। 

রাধিকানাথ সাহা, সেরপুর, পোঃ বগুড়া । 

রাধিকাপ্রসন্ন চন্দ, পোড়াবাড়ী স্টীমারঘাট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 

রাধিকা প্রসাদ বড়,য়া, ম্যাজিষ্রেট, সোনারি, শিবসাগর । 

রাধিকামোহুন মুন্শী, জমিদার, সেরপুর, বগুড়।। 

রাধিকামোহন সেন, এম্ এ, ৰি এল, গভর্মেন্ট উকীল, বহরমপুর, বেঙগল। 

রামকমল সিংহ, কান্দি, মুরশিদাবাদ। 

রামকিন্কর রায়, জমিদার, হরিশ্ন্্রপুর, মালদহ। 

রামগোপাল ঘোষ, মগরাহাট, ২৪ শীরগণ|। 
রামগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোড়া, ভায়া কান্দি, মুরশিদাবাদ। 
রামচক্্র চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, সাবজজ, আজমগড়, ইউ, পি। 

রায় রামচন্্ মৈত্রী সমাজপতি, ভোগপুর, তায় কোল, মেখিনীপুর । 
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শ্রীযুক্ত রাজা রামচন্্র রায় বীরবর বাহাছুর, মনোহরপুর রাজবাটী, 

৯১০ 

৯২৩ 

৯২৫ 

দাতন, মেদিনীপুর । 

রামচন্দ্র শর্মা বৈভ্শান্ত্ী বৈগ্যভূষণ, গোকুল, মথুরা । 
রামচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, দিনাজপুর | 

রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ঘোড়ামার!, রাজসাহী। 

রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বিএ, জানমামুদ ঘাট রোড, নৈহাটা, ২৪ পরগণ!। 

রামপ্রসাদ ঘোষাল বি এ, রায় বাহাদুর, এচ পি ঘোষাল একুজিকি উটিব, 

ইঞ্জিনিয়ারের বাসা, আড়।। 

রামপ্রাণ গুপু, কেদারপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ | 

রামরতন সরকার, ঘুটিয়াবাজার, হুগলী । 

রামবেণএ চট্রোপাধ্যায় বি এল, উকীল, বক্সার, সহাবাদ। 

পাঁমলাল নিচ নবি এল্, উকীল, নোরাদপুর, পাকিপুর | 

রামেন্রণ।থ ঘোষ এম এ, কষ্ঠনগর কলেজের অধ্যাপক, কষ্চনগব । 

রাসবিচারী বন্দোপাধ্যায়, শাস্তকুটার লাইব্রেবী ও 

অক্ষয়চন্্র দত্ত স্মতি-সমিতির সম্পাদক, বালী, হাওড়া। 

রেনতামোহন গুহ এন এ, বি এল্, ময়মনসিংহ | 

রেবতীরমণ দত্ত এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, দিনাজপুর | 

রোহীন্্নাগ শর্খা নি এ, মণিপুর ষ্টেট, ইন্ফাল, আপাম । 

লক্ষমণচন্ত্র রায়, সাতক্ষীরা, খুলনা । 

রায় লঙ্মীনারায়ণ 'আাঢ্য, আরামবাগ, হুগলী । 

লক্গমীনারায়ণ গুপ্ত, ৩৬ কাপতৈরৰ রোড, বেনারস-সিটি। 

ললিতকিশোর মিত্র বি এল্, উকীল, পুরুলিয়া । 

ললিতকুষ্ণ ঘোষ, পুলিশ সব ইন্স্পেক্টার, পোঃ কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর । 

ললিতগোপাপ মুখোপাধ্যায়, সব-রেজি গ্রার, মেহেরপুর, নদীয়! । 

ললিতচন্ত্র বন, এ এম্, মাই ই ই, ইলেকটি.ক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীনগর, কাশ্দীর। 

ললিতবিহারী সেন রায়, কানী-নরেশের প্রাইভেট সেক্রেটারী, 

১০ সদানন্দ বাজার, কাধ। 

ললিতচন্দ্র রায় চৌধুরী কবিরদ্ন, পোঃ বোদরা, ২৪ পরগণ!। 
ললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম্ এ, “সারস্বতা শ্রম”, চন্দননগর । 
ডাঃ ললিতমোহুন ঘোষ, ফরিদাবাদ ডিল্পেন্সারা, শ্বামাগঞ্জ, রঙগপুর। 

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ফাইনান্স ডিপার্টমেপ্ট, কোয়াটার নং ৭০ বি, 

টিমারপুর, দি্লী। 
ললিতমোহন পাল, মনোহরপথী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা । . 

ডাক্তার ললিতমোহন বন্দে)।পাঁধ্যায় কে), মহিষাদল, মেদিনীপুর । 



৬৮ সাহিত্য-পরিষতৎ-পঞ্জিক। 

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) বি এল্, সৈদাবাদ, খাগড়া, মুরশিদাবাদ | 

» কবিরা ললিতমোহন বাগ্চী কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন, খয়রামারি, 

সাদিখার দেয়াড়, মুরশিদাবাদ। 

» ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ ও বারাণসী-শাখা-পরিষদের 

সম্পাদক, ১৫২ কাজিপুর, বেনারস সিটি 

৯৩৯০ » ললিতমোহন মৈত্র, জমিদার, তালন্দ, রাজসাহী। ্ 

» লোকনাথ চক্রবস্তী বিএ, রাইপুর, বেলিয়াকান্দী, ফরিদপুর । 

» লোকনাথ দত্ত, ডিম্ল! এষ্টেটের ম্যানেজার, রঙ্গপুর | 

শচীশ্রনাথ রায়, কাঞ্চনতল!, মুরশিদাবাদ । 

»  শচীন্দ্রভুষণ ঘোষ, শক্তি-লাইব্রেরীর সম্পাদক, রায়গ্রাম, যশোহর | 

৯৩৫ », শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাব. রেজিষ্ট্রার, তমোলুক, মেদিনীপুর । 

». শশ্তুচক্্র রায়, জমিদার, জাড়াগ্রাম, জাড়! পোঃ, মেদিনীপুর | 

» শরচ্চন্্র চক্রবর্তী বি এল্, আলমটাদ-বাজার, কটক। 
« রায় শরচ্চন্্র চট্টোপাধ্যায় ধাহাঁছর বি এল্, সরকারী উকীল, রঙ্গপূর। 

» শরচচন্দ্র চৌধুরী (ক), ৫ এল্গিন রোড, এলাহাবাদ । 

৯৪০ » শরচ্তন্দ্র-চৌধুরী খে), “সবিতা-প্রে”, পুটিয়া পোঃ, রাজলাহী। 

« শরতকুমার দত্ত এম্ এ, শিবপুর, সি ই কলেক্চের অধ্যাপক, শিবপুর, হাওড়া । 

»  শরচন্দ্র দাস, মুকুদম্পুর, মালদহ 

»  শরচ্চন্দ্র পুরকায়েত সাহিত্যরত্ব, পারুলিয়।, ডায়ম গু-হারবার, ১৪ পরগণ|। 

» শরচ্চন্্র বনু, পোষ্ট অফিস, রঙ্গপুর । 

৯৪৫ », পশরচ্চন্্র বিশ্বাস বি এ, বুড়া শিবতলা, ব্রিটিশ চন্দননগর, চুচুড়া। 

» শরচ্চন্দ্র মজুমদার, রঙ্গপুর-বাজার, রঙ্গপুর | 

» শরচ্চন্জ্র সিংহ রায়, জমিদার, পীরগঞ্জ, রারপুর, রঙ্গপুর ৷ 

» শরতশশী দত্ত, পুলিশ ইন্স্পেক্টার, ১২ আসক জমাদার লেন, ঢাক1। 

» কুমার শরদিন্দুনারার়ণ রায়, কে' জেমে রাজবাটা, জেমে!, পোঃ কান্দি, 

মুরশিদাবাদ। 

৯৫০ ০৮ কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, (খ) দিনাজপুর । 

» শরৎকাস্ত রায়, বিশিয়া দেওয়ানবাটী, পোঃ খাজুরা, রাজসাহী । 
» ডাঃ শরৎকুমার চৌধুরী বি এ, এম্ বি, বেনারস্ পিটি, বেনারস্ ক্যাণ্ট। 

»  শশধর বিস্যাভৃষণ, প্রধান শিক্ষক, লোহাগড়া, জয়পুর পোঃ, ষশোহর । 

* শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্, উকীল, সদরঘাট, চট্টগ্রাম। 

৯৫৫ » মাননীয় রাজ! শ্রীযুক্ত শশিকাস্ত আচাধ্য চৌধুরী বাহাছর, ময়মনসিংহ । 

: *  শরশিকিশোর চঙ্গদার বি এল্, উকীল, নাওগী!, রাজসাহী। 

» শশিড়ঘণ খোব, আদমপুর, ভাগলপুয় । 

“৮ ্ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক৷ ৬৯ 

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঠাকুর, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী । 

৯৬০ 

৯5৫ 

৯৭৩ 

১৭৫ 

৯৮৩ 

৯৮৫ 

চি শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পল্লীবাসি'-সম্পাদ্ক, কালনা, বর্ধমান । 

শশশিভৃষণ বন্থ এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর । 

শশিভৃষণ সিংহ, নায়েব, তারাপুর, মল্লারপুর, বীরভূম । 

শাস্তানচরণ বিশ্বাস, হড়, পোঃ ব্রাহ্মণগাঁ, হুগলী । 

শিবচন্ত্র ণীল, চু চূড়া, হুগলা। 

শিবনাথ গুপ্ত বি এ, কায়স্ত ভ্্নিলী একাডেমীর শিক্ষক, আড়, সাহাবাদ। 

শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৮ রামনিধি চট্টোপাধ্যায়ের লেন, উত্তরপাড়া, হাওড়া । 

শিবগ্রসাদ দলপংরাম পণ্ডিত, কষ্টম ইন্স্পেক্টার, বারাণ, কোটা এষ্টেট, রাজপুতানা। 

ডাঃ শিবপ্রসাদ শন্মা রার এম্ বি, এম্ আর সি এম্, ৪ লায়াল রোড, এলাহানাদ 
কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় বি এ, তাহিরপুর, রাজসাহী। 
ডাঃ শিশিরকুমার পাল এগ্ এম্ এস্, জুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, 

লুইস্জুবিলী সানিটেরিয়াম, দাঞ্ডিলিং। 
গাতলচন্দ্র পায়, জমিদার, সামটা, বশোহর। 

শৈলেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্তামবাজার, বদ্ধম[ন। 

কুমার শৌরীগ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার, রামগোপালপুর পো, ময়মনপিংহ। 

শ্যামকিশোর মুন্সী, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া। 

শ্তামলানন্দ মুখোপাধ্যায় নি-এন্, উকীপ, রামপুরহাট, বারভুম। 

ম্তামাচরণ চক্রবর্তী কালাপুর, গোরাপুর, ময়মনসিংহ । 

শ্যামাচরণ সেন, হেড ব্লাক, আফিস অব দি গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে একা উণ্ট, 

চট্এাম। 

শ্যামাধন চট্টোপাধ্যায়, সাতঘর, জয়নগর, ২৪ পরগণ|। 

হামাপদ ভট্টাচাধ্য বি এ, মাতপী, নাগাবাড়া, টাঙ্গাইল। 

শ্রীজীবচন্ত্র লাহিড়ী, গৌরীপুর এঞ্টেট, গৌরীপুর, আনান । 
শ্রীনাথ আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 

শ্রীনাথ রায়, চীফ, ম্যানেজার, রাজা বাহাদুরের এষ্টেট, ময়মনসিংহ | 

শ্রীনাথ সিংহ, মধ্য-শ্রীরামপুর, জোয়ানিয়া-ভালুক! পোঃ, নদীয়া । 

প্রীনাথ সেন, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কামারথারা, পোঃ স্বর্ণ গ্রাম, ঢাক1। 

শ্রীপতিনাথ শর্। মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এদ্, বড়বাজার, বদ্ধমান। 

শ্রীবনবিহারী সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর । 

শ্রীমাধব চট্টরাজ বি এ, এডওয়ার্ড করোনেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, জিয়াগঞ্জ, 

মরশিদাবারদ। 

শ্রীরাম মৈত্রের, বলিহার রা-কাছারী, রাজসাহী। 
শ্শচন্্র দাসগুপু, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । | রা 



৭০ সাহিত্য-পরিষণ-পঞ্জিকা 

শ্রীযুক্ত রায় শ্রীশচন্ত্র বনু বাহাছুর বি এল্, কে) স্মল কজ কোর্টের জজ, কাশী। 
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ডাঃ শ্রীশচন্ত্র বন, খে) গোন্দলপাড়া, চন্দননগর । 

শ্রীশচন্ত্র সিংহ এম্ এ, ২৩৮।২ আপার চিপুর রোড, কলিকাতা । 

শ্রীহ্য মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বর্ধমান। 

সচ্চিদানন্দ গুপ্ধ বি এল্, মুন্সেফ, ৭৬ মস্জিদবাড়ী স্ট, কলিকাতা । 

সতীনাথ সিংহ রায় জমিদার, দেহুড়া, আবাপুর পোঃ, বর্ধমান । 

সভীপ্রসাদ সেন গুপ্ত, স্থপারিপ্টেণ্ডেটে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের আফস, ঢাকা। 

সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এফ., সার, এইচ্, এস্, (লগুন ), ম্যানেজার ও 
'অনারারি ম্যাজিষ্রেট, সুরসন্দ, মজঃফরপুর। 

সতীন্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, “ইন্ত্রালয়”, গঙ্গাটিকুরী, বর্ধমান । 

মোহান্তব মহারাজ সতীশচন্দ্র গিরি, তারকেশ্বর, হুগলী । 

সতীশচন্ত্র গোস্বামী, মোক্তার, নওগ1, রাজসাহী। 

সন্ঠীশচন্ত্র ঘোষ পি এ, (ক) “ডপুটা ম্যাজিষ্টেট, বাঙ্গণবাড়িয়, কুমিল্ল]। 

সতীশচন্দ্র ঘোষ, (এ) ১৭৭ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া । 

সতীণচন্ত্র চক্রবর্তী (ক) সাহিতা-সমিতির সম্পাদক, নবগ্রাম, হেমনগর, 

ময়মনসিংহ। 

সতীশচন্ধ্ চক্রবন্তী থে) ধল!, ময়মনসিংহ | 
সতীশচন্ত্র চ ক্ুবন্তী (গ) মোক্তার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 

সতীশচন্ত্র চক্রবন্তী ঘে) এম্ এ, রামমোহন রায় সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক, 
মোরাদপুর, বাকীপুর। 

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি ই. ডিষ্টাক্ট ইঞ্জিনিয়ার, কৃষ্ণনগর | 

সতীশচন্ত্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কে সি, চৌধুরী মহাশয়ের বাটা, হেমনগর, ময়মনসিংহ । 
সতীশচন্ত্র দাস, গৌহাটা স্কুলের শিক্ষক, গৌহাটী, আসাম । 

সতীশচন্ত্র দেব (ক) এম্ এ, মুর সেপ্টণল কলেজের কেন রর অধ্যাপক, 

কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ। 

সতীশচন্ত্র দেব, (খ) বি এল্, উকীল, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট। 

সতীশচন্ত্র নিয়োগী, জমিদার, আদমদীঘি, বগুড়া । 

ডাক্তার সতীশচন্ছ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) এম্ এ, ডি এল্. ১৩ এডমনষ্টোন্ রোড, 
এলাহাবাদ। 

সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় খে) তর্কসিদ্ধাস্ত লেন, বালী, হাওড়] । 

রায় সাহেব ভাঃ সতীশচন্ত্র বন্থ এল্ এম্ এম্. জামালপুর, ময়মনসিংহ । 

সতীশচন্্র বড়,য়া, জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, আগমনী পোঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম। 

সতীশচন্ত্র বন্থ চৌধুরী, জমিদার, ডোমরা, আজগড়া, খুলন! । 

সতীশচন্জ মিত্র বি এ, হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক, দৌলগুপুর, খুলন! । 
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যুক্ত সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় কে) এম্ এ, বি এল্ং ১২ রাজনারায়ণ রায় চৌধুরী ঘাট 
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রোড, শিবপুর, হাওড়! । 

সতীশচন্্র মুস্তফী রায় চৌধুরী, নায়েব, আহেলকার, কুচবিছার । 

সতীশচন্দ্র রায় বি এল্, (ক ) উকীল, দিনাজপুর । 

সতীশচন্ত্র রায় এম এ, ( খ ) বন্দ্যোপাধ্যায় এষ্টেটের ম্যানেজার, সাহীজাদপুর, 

পাবনা । 

সতীশচন্দ্র লাহিড়ী (ক) পুলিস সাব ইন্স্পেক্টর, ডোমার, রঙ্গপুর । . * 

সতীশচন্দ্র লাহিড়ী ( খ ) আট আনি রাজষ্টেট, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 

সতীশচন্দ্র সরকার, জনডিকিসন এণ্ড কোং লিমিটেড, পোষ্ট বক্স নং ১৮, রেুন । 

সতীশচন্ত্র সিংহ ( ক) বি এল্, উকীল, কান্দি, মুরশিদাবাদ । 

সতীশচন্দ্র সিংহ (খ 7 উকীল, পুরুলিয়া, মানভূম। 

রায় সতীশচন্ত্র সেন বাহাদুর বি এল্, উট্গ্রাম। 

সত্যকিস্কর কু, দেনুড়, পুটশুরি, বর্ধমান । রে 

সত্যকিস্কর সাহান! ৰি এ, গিরিডি। 

সত্যচরণ বস্ত্র বি এল্, উকীল, বনগ্রাম, যশোহর । 

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ( ক) এম্ এ, বি এল্, মুন্নেফ, আমতা, হাওড়া । 

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ( খ ) ৰি এ» গুস্তিয়া, বাণ, ২৪ পরগণা। 

সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর। 

সত্যেন্ত্রচন্্র মল্লিক সি এন্, ডিষ্টিক্ট এবং সেসন জজ, কৃষ্ণনগর | 

সত্যোন্্রনাথ বটব্যাল বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, বহরমপুর । 

সত্ন্দ্রনাথ ভদ্র এম্ এ, ঢাক! কলেদ্ের অধ্যাপক, ঢাকা। 

সত্যেন্্রনাথ বন্থ এম্ এ, ভিক্টোরিয়া! কলেজের অধ্যক্ষ, কুমিল্ল!। 

সত্োন্পনাথ রায় বি এল্, হাইকোটের. উকীল, বেহালা, ২৪ পরগণ!। 

সত্যেশচন্্র গুপ্ত এম্ এ, সব. ডেপুটী কলেক্টার, গোপালপুর পোঃ, বীরভূম । 

পণ্ডিত সদানন্দ স্বৃতিরত্ব বিদ্যার্ণব, মহাশক্তি শ্রীমতী বিগ্কাবতী আরিয়ার সরন্বতীর 

শ্রীমগ্ডুপের তত্বাবধায়ক, মথুরাপুর, ২৪ পরগণ!। 

ডাঃ সনৎকুমার বরাট এম্ এ, এল্ এম্ এস্, এসিষ্টাণ্ট সার্জন, 

টেম্পল মেডিকাল স্কুল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

সন্তোকুমার মন্ুমদার বি এদ্সি' আই এম্ এন, ব্রহ্মচ্য্যাশ্রম, 
শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

সরোগ্রকুষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ, জমিদার, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ । 

সরোজভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাধুহাটী, বশোহর। 

সরোজিনীনাথ বর্ধন বি এ, এল্ এম্ এস্; ২৮ রেস্ কোস' রোড, সিঙ্গাপুর। 

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্লডাঙ্গা।,মুরশিদাবাদ । 
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শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মণ্ডল বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, জামতাড়া, ই আই আর্। 
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ঞট 
সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর | 

সারদাগোবিন্দ তালুকদার, চৈত্রকোল বাগছয়ার, রঙ্গপুর। 
সারদানাথ খান বি এল্, বগুড়]। 

সারদা প্রসন্ন ঘোষ বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার, ঢাকা । 
সারদাপ্রসন্ন চৌধুরী বি এ, সেটেলমেণ্ট কাননগো, বরিশীল। 
সারদাপ্রসন্ন দাস এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, চু চূড়া। 
সারদা প্রসাদ লাহিড়ী, নুনখাওয়া, ভায়! ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর | 

সারদাপ্রসাদ সরকার এম্ এ, সব-ডিৰিশনাল অফিসার, বাক1, ভাগলপুর। 

সারদা প্রসাদ সেন বি এল্, ডিষ্া্ এবং সেসন জজ, ফরিদপুর । 

সিদ্ধেশ্বর হালদার বি এ, নাওগাও, রাজসাহী। 

সীতানাথ রায় বর্ম, খান্দুয়া, লালগোল।, মুরশিদাবাদ । 

শ্ু্টিমার হালদার বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, রীচী। 

স্থধাংশুভৃষণ রায় বি এল্, উকীল, ৭৭ কোতোলী রোড, ভাগলপুর | 

স্থধাংস্তশেখর বাগচী, খাগড়া, মুরশিদাবাদ। 

স্ধীরচন্দ্র সেন বি এন্, উকীল, দিনাজপুর । 

সুবোধচন্ত্র মজুমদার বি এ, মহারাজের প্যালেস, জয়পুর, রাজপুতানা । 
সুরেন্দ্রকুমার বস্থ বি দি ই, ২৮ শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া । 

ডাঃ স্বরেন্ডতকুমার সেন (ক) এম্ বি, এল্ আর্ সি পি, এল্ আর্ সি এস্ বর্ধমান। 

সুরেন্্কুমার সেন (খ ) বি এল, উকীল, দিনাজপুর । 

সুরেন্ত্রন্ত্র রায় চৌধুরী, জনিদার, সগ্ভপু্রিণী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর। 

সুরেজচন্্র মজুমদার, শিঞাইল গ্রাম, হরিপুর, পাবন1। 

সুরেজ্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সব. রেজিষ্রীর, ডোমার, রঙ্গপুর | 

ডাঃ সথরেন্্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্, মিঠাপুর, বাঁকীপুর । 

নুরেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা। 
সুরেন্ত্রনাথ দেব এম্ এ, কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ, “চন্ত্রাবাস,” জঙ্জ টাউন, 

এলাহাবাদ। 

স্বরেজ্জনাথ দেব রায়, পো্ট-ব্রেয়ার । 

সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, আসিষ্টাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, মেদিনীপুর । 
লুরেন্দ্রনাথ বক্সী, জমিদার, ইনাতপুর, বড়তরফ, মহাদেবপুর, রাজসাহী। 

ুরেন্্রনাথ ভৌমিক বি এ, সলপ, পাবন!। 
রার বাহাছুর স্থরেন্্রনাথ সজুমদার বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ভাগলপুর । 

স্থরেজ্জনাথ মণ্ডল, সুপারভাইজার, পি ডৰ্ু ডি, ভামো, বর্ম । 

সয়ে নাথ মিত্র, কি টি সার্ভে অব. ইও্ডিয়া, দেরাছুন, ইউ, পি। 
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১০৮০ শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডি জে স্কুল, রাজসাহী। 

» স্ুরেন্ত্রনাথ রায় এম্ এ, বি এন কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর। 

» সুরেন্্রনাথ রায় চৌধুরী বি এল, এডভোকেট, নিউইস ্রীট, রেসুন। 

*. ডাঃ সুরেন্ত্রনাথ সেন (ক) এল্ এম্ এস্, “দি মল্,” কাণপুর । 

» সুরেন্রনাথ সেন (খ) বি এ, খোলক, বরিশাল। | 
১০৮৫ * ডাঃ স্রেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, বক্সার । 

» সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এম্ এ, পাবনা কলেজের অধ্যাপক, পাবন!। 

*« সুরেন্ত্রনারায়ণ রাম, দিনাজপুর-রাজবাটা, দিনাজপুর । 

» স্ুরেন্দ্রনারায়ণ পিংহ, নেহালিয়! এষ্টেট, জিয়াগঞ্জ, মুবশিদাবাদ । 

» স্থুরেন্্রমোহন ঘোঁষ চৌধুরী, জমিদার, সলিল-আড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ | 

১৯৯০ » স্ুরেন্্রমোহন মিত্র বি এল্, সাব ডেপুটী কণেক্টার, চট্টগ্রাম । 

» স্থুরেন্্মোহন মৈত্রেয় বি এল, উকীল, রাজসাহী । 

» সুরেন্দ্র প্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, কৃষ্ণপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | 
*এ স্থুরেশচন্দ দত্ত এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা। 

» স্ুরেশচন্্র সরকার এম্ এ, এম্ আর্ এ এস্, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটা 
কালেক্টার, লাহিড়িয়া-সরাঈ, দ্বারবঙ্গ। 

» সুরেশচন্দ্ বন্গ বি এ, ডেপুটী ম্যাজিছ্রেট, ককৃদ্বাজার, চট্টগ্রাম । 

» স্ুুরেশচন্দ্র মজুমদার, উকীল, নাটোর। 

সুণীলেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিস্ সব ইন্স্পেক্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

* ুর্যকুমার গুহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, ময়মনসিংহ | 

* নুর্যাধুমার ঘোষাল, কালীপুর, আচিপুর, ২৪ পরগণা। 

২০০০ এ সোমনাথ রায়, সান-রেজিষ্রার শ্তামবাজার, হগলী ৷ 

» সোমেশচন্দ্র সিংহ, চম্পানগর, ভাগলপুর । 

সৌরেন্ত্রু্ণ সিংহ, জমিদার, সদরপুর বড় তরফ, আমলা-সদরপুর, নদীয়া 

? এবং ছাতিনাকান্দী, কান্দী, মুরশিদাবাদ। 

এ সৌরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বেহাল1, ২৪ পরগণা । 
* সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ, ঝাওয়াকুঠী, ভাগলপুর । 

২৪০৫ এ সৌরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, একাউণ্টাণ্ট, তেজপুর বালিপাড়া রেলওয়ে ছ্েঁসন, 

তেজপুর, আসাম। 

১০১৯৫ 

» হরকিম্কর দাস, উকীল, মৌলবি-বাজার, শ্রীহট্। 
*« হরকিশোর অধিকারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম । 

» ডাঃ হরকুমার গুহ, গৌরীপুর, আদাম। 
» হরগোপাল দাস কু, জমিদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

১০১০ » হরসন্থ দান, সাসটানাব কহারী, লালনণিব হাট, রদপুব। 

১৬ 
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প্ীঘুকক হরনাথ বন্য্যোপাধ্যার, শ্রীনগর, কাশ্মীর । 

২৬১৫ 

২৬২৭৩ 

৭০২৫ 

২৩৩০৩ 

২৪৪৩ 

হরিকেশব সান্ন্যাল বিএ, গনর্মেন্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ফরকাবাদ, ইউ, পি। 

হরিচরণ সেনগুপ্ত, কালীতল!, দিনাজপুর । 

ডাঃ হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল এম্ এস্, রামপুরহাট, বারভূম। 

হরিদাস গোস্বামী, পোষ্ট-মাষ্টার, ভূপাল, সি, পি। 

হরিদাস পালিত, কলিগ্রাম, মালদহ । 

হরিদাস মুখোপাধ্যায়, স্কুল সান ইম্সপেক্টর্, বাসিয়! সার্কেল্, বাসিয়! পোঃ, রাচী। 

হরিদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণ!। 
হরিদাস সাহা এম এ, ঢাক! কলেজের অধ্যাপক, রমণ!, ঢাক!। 

হরিধন চট্টোপাধ্যায়, নপাড়া, শ্তামনগর, ২৪ পরগণা। 

হুরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ২৩ মদন মিত্রের ২য় লেন, সিমল|। 

হরিদাস ঘাষাল এম্ এ, রাজস্ুলের প্রধান শিক্ষক, নহিষাদল, মেদিনীপুর | 

হ(রপদ- পাড়ে এম্ এ, কষ্চনাথ কলেজের অধ্যাপক, নহরমপুখ। 

হরিপদ মুখোপাধায়, বাগটিকৃর।, দাইহাট, বর্ধমান । 

হরিপদ হালদার, প্রকাশক-_-“মাহিষ্য-সুহাদ, দক্ষিণ-পারুলিয়!, 

ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণ। | 

হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ব, নায়েব, রাজা! শ্রীযুক্ত যোগেন্্রকিশোর রায় চৌধুরীর ছ্রেট, 

ভেদারগঞ্জ, ফরিদপুর। 

হরিগ্রসাদ দাস বি এ, সাব ভেপুটি কলেক্টার, বড়পেট।, কামরূপ । 

হরিপ্রসাদ মিত্র বি এসসি এ, খাগড়া, বহরমপুর । 

হরিগ্রাসাদ বন্থু এম্ এ. বি এল, উকীল, বোলপুর, বীরভূম । 

রায় হরিমোহন সিংহ বাহাছর বি এ' জেমো, কান্দী, মুরশিদাবাদ। 

হরিশ্চন্দ্র দত্ত, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম । 

হরিহুর শেঠ, চন্দননগর | 

হরেন্্রকুমার ঘোষ বি এ, (ক) ডেপুটী কালেক্টার, রাজসাহী। 

হরেজ্জকুমার ঘোষ বি এ, (খ) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার, মাণিকগঞ্জ। 
হরেন্্রকু্চ রায় এম্ এ, বি এল, নায়েব, বাহার বন্দ, উলিপুর, রঙ্গপুর। 
পণ্ডিত হরেন্দ্রন্ত্র কাব্যতীর্ঘ বিস্যাবিনোদ, পাক! টোল, রঙ্গপুর। 

হরেন্দ্রচন্্র মল্লিক, মোগলসরাই। 

হরেজচজ্জ লাহিড়ী, জমিদার,' নীলফামারী, রঙ্গপুর। 
হরেন্্রনাথ চৌধুরী বি এস্সি, এল্ এল্ বি, রাইপুর, সি, পি। 
রায় বাহাছুর হরেজ্্রনারায়ণ রায় মহাশয়, জমিদার, লক্ষ্মণনাথ পোঃ, বালেশ্বর ৷ 
হীরেম্্রনাথ দত, কামারপাড়া রোড, চূণচুড়।। 
হগয়বন্ধু মুদদ।র, সুপ1:, কাকিমা রাজ, কাকিনা, রঙ্গপুর | 

রঙ 
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শ্রীযুক্ত হৃধীকেশ রায় চট্টোপাধ্যায়, এডওয়ার্ড করোনেশন ইন্ষ্টিটিউসনের ২য় শিক্ষক, 

২০৪৫ ৪ 

২৩৫৩ 

২০৬০ ১ 

্ জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ। 
ডাক্তার হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্ বি, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
হৃযীকেশ সেন, কোট-ইন্স্পেক্টর, বালেশ্বর ৷ 

হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী, এম্ আর্ এস্ এ, এফ আর এম্ এম্, 

এক্প্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, নওগাও, আসাম। 

হেমচন্দ্র বনু এম্ এ, বি এল, উকীল, মুঙ্গের। . 

ছেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ফরিদপুর । 

হেমচন্ত্র সরক।র এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর । 

হেমগ্ুক্র সান্তাল এম্ এ, জগন্নাথ কলেছের অধ্যাপক, ঢাক। 

হেমচন্দ্র সেন ( ক) সেনপাড়া, রঙ্গপূর | * 

হেমচন্দ্র সেন, (গ) আসিষ্াণ্ট, চীফ সেক্রেটারীর ডিপার্টমেন্ট, বিহার এবং 

উড়িষ্য। সেক্রেটারিয়েট, রাঁচী। 

হেমপ্রসন্ন রায় গুপ্ত, কালীতল!, দিনাজপুর । 

হেমস্তকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ, সাতরাগাছী, ব্যাতোড়, হাওড়া । 

হেমস্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি নি এ, বস্তকুমার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়েয় 

প্রধান শিক্ষক, পোঃ বিনোদপুর, ফশোহর। 

হেমস্তকুমার হালদ(র এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ঝিনাইদহ, ষশোহর | 

হেমেন্দ্রকিশোর আচার্ঘ্য চৌধুরা, “দেবনিবাস”: ময়মনসিংহ । 

কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাজনাহী। 

হেমেম্ত্রনাথ ঘোষাল বি এ, হাই ইংলিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সুপোল, তাগলপুর । 
হেমেন্দ্রমোহন বস্তু বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল, . 

বর্ধমান। 

হেমেন্্রমোহন রায় বি এ, স্থপাঃ একাউন্টে্ট জেনারেল অফিস, রেঙ্গুন । 

হেমেন্ত্রলাল কান্তগির এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, মজঃফরপুর | 

হেরম্বচন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, হেমনগর, ময়মনসিংহ । 

২০৬৪ * মুন্সী হেলালউদ্দীন খান, পোঃ পূর্ণনগর, রঙ্গপুর । 

ছাত্রপত্য ৷ 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদান পেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ, স্ীবন ওবধালয়, 
১৯৪ আমহাষ্ট' স্বীট, কলিকাত|। 

শ্রীযুক্ত ভ্বধীকেশ মিত্র, ১২২২ অপার সাকু'লার রোড, কলিকাতা । 

» তৃপেক্রনাথ বন্থ, ৭১ পাথুরেঘাটা ই্রট£ কলিকাতা । 
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শযুক্ত স্থশীলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, ১৫ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টাল, কলিকাতা । 

» সীতেশচন্দ্র সেন বি এ, কালিয়া । 

» তারাপ্রসন্ন বাকৃচী, মেড়তলা, বদ্ধমান। 

». ইন্দুভুষণ নাথ, আড়বালিয়া!, ২৪ পরগণ!। 
» বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, কলম, ঢাক1। 

» নিকুঞ্জবিহারী পাল, শালিমপুর, দৌলতপুর, শ্রীযুক্ত ইমানালী পণ্ডিতের বাটা। 
» সুরেন্্রনীরায়ণ মুখোপাধ্যায়, সাটুই, শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ । 
» "অক্ষয়কুমার বনু, ২৪ মহেন্দ্র বন্থুর লেন, কলিকাতা । 

» রবীন্দ্রকুমার মিত্র, ৫০ গ্রে সীট, কলিকাতা । 

» হরিদাস মজুমদার, ১৪৪ অপার সাকৃ'লার রোড, কলিকাত!। 

» ধীরেন্্রলাল সেন, শ্রীযুক্ত কাঁমিনীকমল সেন উকীলের বাসা, ময়মনসিংহ । 

১৫ » প্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাত। ৷ 

» শশিকান্ত সেন গুপ্র, ন্তাসনাল কলেজ, মুরারিপুকুর, কলিকাতা ৷ 

» হরলাল দাস গুপু, ৫৬।১।১ আমহাঞ্ ই্বীট, কলিকাতা । 

». কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ, টি এন্ জুবিলি কলেজের অধ্যাপক, ভাগলপুর | 

*» স্থরেন্্রমোহন ভট্টাচাধ্য এম্ এ, ঢাকা । 

২* » ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ এম্ বি, ২৮ বুন্দাবন,মল্লিকের লেন, কলিকাতা । 

» সীতানাথ কর্মকার বি এ, ২৯ রামকাস্ত মি্্রীর লেন, কলিকাত|। 
» ভববিভূতি ভট্টাচার্ধা, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণ|। 

» রাজেন্্রকিশোর ধর, গগন চৌধুরী লেন, ময়মন সিংহ। 
» ফণিভৃষণ বন্থ, ৯১ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কলিকাতা । 
». প্রফুল্পকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৪১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা । 
*. প্রশীস্তচন্দ্র মহলীনবিশ, ২১০ কর্ণওয়ালিস্ স্বীট, কলিকাতা । 
»  কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ২১০1৩ কর্ণওয়া'লিস্ স্ত্রী, কলিকাতা । 
» রেবতীমোহন চক্রবর্তী, ৫ নকিয়া ট্রাট, কলিকাতা 

». ইন্দ্রনারার়ণ দেবি এ, ৪ রাঁমতন্ু বন্থুর লেন, কলিকাতা । 
৩* » মহেন্দ্রন্্র দাস, সথজাতপুর, শ্রীহট্ট। 

» প্রশাস্ততৃষণ গুপ্ত, আউট্সাহী, ঢাকা । 

» জিতেম্্রনাথ সেন, কবিরাজ-বাড়ী, ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্ত্রী, কলিকাভা। 

». হতীক্রকৃফ্ণ নিয়োগী, ১৪ রতন নিয়োগীর লেন, গৌনীবেড়ে, 

৫ 

৫ 

| কলিকাতা 
» ব্রজেন্রকিশোর রায় বি এ, আউট্সাহী, ঢাকা। 

৩৫ » মরেঞ্রচন্দ্র পাল বি এ, যশোদল পোঃ, ময়মনসিংহ | 
» স্ুশীলচজ্জ দে বি এ, দমদম রোভ, কাশীপুর পোঃ। 
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জীষুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী বি এ, পঞ্চম বাধিক শ্রেণী, প্রেসিডেন্সী কলেজ। *' 
” জিতেন্্নাথ মুখোপাধ্যায়, ৪ ঠাকুর-কাসল রোড, কলিকাতা । 

» স্থরেশচন্দ্র চক্রবন্তী বি এ, ৩ রমানাথ মজুমদারের লেন, কলিকাতা । 

৪০ * রাখালমোহন সোম, ১ বল্দেপাড়া রোড, মাণিকতলা । 

* সত্যেন্্রমোহন চৌধুরী, ৬৩.স্থারিসন রোড, কলিকাতা । 

বিছয্ন মুখোপাধ্যায়, ১৭৬ কর্ণওয়ালিস্ ট্রাট, কলিকাতা । 

». পুলিনচন্্র মুখোপাধ্যায়, ১৭ প্রাণকষ্জ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা। 

» গোপেন্দুভুষণ বিদ্ভাবিনোদ, পলীবাসি-কার্য্যালয়, কালনা, বদ্ধমান। 

*. মুন্লী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্, আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা । 

» রাজেন্দ্রলাল রর চৌধুরী, ৫৩১ 'আমহাষ্ট স্ট, কলিকাত|। 

». অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত, সংস্গত কলেছ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। 

*. নিম্মলচন্দ্র পাকড়াখা, ২৭ নলদিয়পাড়া রোড, কপিকাতা। 

» রমেশচন্দ্র দাস দাস, ১।১ ওয়ার্ড ইন্ষ্টিটিউশন, মাণিক তলা, কলিকাত|। 

৫০ »* রাজেন্্রলাল নাগ, ৬ গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা । ৃ 

এ নরেন্দ্রনাথ দালাল, ১১ উপ্টাডিঙ্গি মেন রোড, কলিকাতা । 

এ দেবেন্দ্রচন্দ্র নাথ, ৬ গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা । 

» রাধিকাপ্রসাদ নাথ, ৬৮1৪ বেচু চাটুর্য্যের ট্রাট, কলিকাতা । 

শশিভুষণ পাল, গিরিশচন্দ হাই গুল, শ্রীহট্ট এবং ২৭ রামকান্ট মিশ্সির লেন। 

৫৫ » হরেকুষ্ণ ভট্টাচার্য এ ত্র এ 

এ গোপেশচন্ত্র ভট্টাচাধ্য এ ত এ 

«  মথুরাচন্দ্র দে এ প্র এ 

» সজলকাস্ত দাস ত্র শর এ 
গোপালচন্দ্র ভট্টাচাধ্য, ১২ কাশীঘোষের লেন, কলিকাতা । 

৬০ »* অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ]ায়, ৩০ ঠাকুর মহাশয়ের লেন, উত্তরপাড়!। 

« স্থধীরচন্ত্র সেন গুপ্ত, বাবুর বাড়ী, আউটসাহি, ঢাক]। 

*« চন্দ্রশেখর রায়, বীকুড়া । 

এ ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৫০১ ওয়েলিংটন গ্রীট, কলিকাতা 

* কালীদয়াল ভট্টাচার্য, স্থলবসন্তপুর, পাবন!। 

৬৫ » রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৮৭1৮৮ মস্জিদ্বাড়ী স্্ট, কলিকাতা । 

» মহম্মদ শহীছুল্লাহ. এম্ এ, ৮ টৈয়দসালী লেন, কলিকাতা । 

* হীরালাল দাস গুপ্ত, ১৩২ বেণেটোলা লেন, কলিকাতা । 

* অপ্রকাশচন্দ্র মাহাতা,।১৫.কারবাল! ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা । . 

» কুমু্ন্ধু রায় গুপ্ত, আড়কান্দী, বেতাংশ1, ফরিদপুর । *” 

» দীননাথ মজুদার, ১৯ বাছুড়বাগান লেন, কলিকাতা । 

৪৫ 

গ 



৭৮ সাহিত্য-পরিষগ পঞ্জিক! 

যুক্ত রমেশচন্ত্ বন্ছু, ১১ ফরডাইস্ লেন, কলিকাতা । 
এ যোগেশচজ্জ বনু, কাখি, মেদিনীপুর”। 

» শরচ্চন্্র দে, অগরাথ কলেজ বোডিং, ঢাক]। 
» হরিদাস সরকার, পুরুলিয়া, মানতৃম | 

৭৫. « যামিনীমোহন রায়, বীরকুৎ্সা, মাবিনগর, রাজসাহী । 
০১০. মনীন্তরলাল রায়, ভীযুত সুরেন্ত্রলাল রায়ের বাটী, কৃষ্ণনগর । 

৮: শিবেশচন্ত্র পাকড়া শী, স্থলবসস্তপুর । 
»" প্শ্বিনীকুমার রক্ষিত, এড ওয়ার্ড হোষ্টেল, ভাগলপুর। 

*» যোগেন্দ্রন্দ্র ভৌমিক, জামালপুর, ময়মনসিংহ । 
৮৯» যত্তীন্দ্রকুমার লেন, ২৮1১৬ অখিল মিশ্সীর লেন, কলিকাতা । 

এ সারদাচিরণ ঘোষ, এবংগ্রাম, ফতোয়াবাদ, চট্টগ্রাম । 

্ হামাচরণ থোঁষ- রি ৪ 2 

৪৯. , র্নেবর্তীরমণ্'সেন গুপ্ত, শিকারপুর, চট্টগ্রাম । 

». হরিপদ সেন গুধ ৫ টি 

৮৫০ হোগেজলাল চৌধুরী » টু 
. শুরচ্চর্জ'দৈব বি এ, জোড়াপুকুর লেন, সিমলা, কলিকাতা । 
 হুরেজলাল দাস, ৯ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল, কলিকাতা । 
ই তিরিন্দ্রনাথ দাস, ৩৬৬ বেণিয়াটোল! লেন। 

২ ধাহ্ন্ুযোহন চট্টোপাধ্যায়, আন্দুল, 'আন্দুলমৌরী, হাওড়! । 
৯৩ , বিদ্যার সেন, দামোদর, খুলন1 | 

সতীশঃজ্ দাস, সৈদেরবালী, মাদারীপুর, ফরিদপুর। 

» বতীন্্রনাথ সর্বাধিকারী, গুণার বাড়ী, মরমনসিংহ। 

» নরেজ্ত্রনাথ রক্ষিত, ৫১।২ রাজ! রাজবল্পভ স্ত্রী, কলিকাতা । 
» মোহিনীকান্ত গুপ্ত, "রজনী-কুটার”, ২৮।১৬ অখিল মিল্ত্রীর লেন। 

৫ » মোহিনীমোহন রার, টানাদীঘি, গেলিয়া, বাকুড়া। 

» সম্ভোষকুমার মুখোপাধ্যায়, ৬২ ক্লাটাপুকুর লেন, বাগবাজার, কলিকাতা । 
» নুরুয় রহ মান্ খান্ ইউসফজী বি এ, চারাস, বাল্যা, রতনগঞ্জ, ময়মনসিংহ । 
» পরাপেন্্রনাথ ঘোষাল, ১১১1১ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাত!। 
*» মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, গোসাইহ্র্গাপুর, নদীয়া! । 

গু ১8 - টিং 

.. ১০০ « জ্খরঞ্জন সেন গুপ্ত, সাহ্সপুর, বরিশাল। 

* সত্যেন্্কুমার সরকার, ৬৮এ হুর্গাচরণ মিত্রের স্্রট, কলিকাতা। 
». উপেন্জনাথ দে, মালীপুর, শ্রীহ্ট। 
» প্রফুলকুমার স্রকার, ১১* কলেজ স্্ট, কলিকাতা । ( গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর ) 
» তুবনেশ্বর তট্টাচাধ্য। ৫ কুমারটুলী ক্র, কলিকাতা । 
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১০৫ যুক্ত বিজমবিহারী সিংহ, ৩৬৪ বেনেটোল! লেন, করিকাত|। 

» চারুচন্ত্র ঘোষ, ৩৬৪ বেনেটোল! লেন,”কলিকাতা।। 

১১৩ 

১১৫ 

১২৫ 

১৩৩ 

প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৬ গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেন... 
জ্ঞানাঙ্কুর আতর্ণী, ২০৮২ কর্ণগয়ালিস স্ত্রী । 

যতীন্দ্রলোচন মিত্র, নিউক্যারাক্, শিবপুর ইঙ্রিনীয়ারিং কলেজ ।. 
রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৫ প্রেমচাদ' বড়ালের ষ্াট। 
যামিনীকান্ত ভট্রাচধ্য, পঞ্জিপুরী, চরধাই, শ্রীহট্ু। 

দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ । 

হলধর ভট্টাচাধ্য, মাধুলী বাগেবী টোল, ভাঙ্গাবাজার, প্রীছট্র। . 

রামচন্ত্র চক্রবত্তী ১৯৮1১ মলঞ্জিদ বাড়ী ্ীট | | 

ক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, ৫৯ মেছুয়।বাজার ষ্টাট। 

হরগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২ মণ্ডল সীট, উত্তরপাড়া। 

পুর্চন্দ্র রায়, পঞ্চবটী-কানন, মার্ণিকতলা। 

নিম্মলচন্দ্র দত্ত রায়, কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল, মযমনাসঃহ | 

নবকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ১৪৩ শ্তামবাজার স্্রট। 

অভিলাষচন্দ্র ভট্রাচার্যা, সাতর!, চাটমোহর, পাবনা | 

তারানা রায়, রাজপাহী। 

তর্গীমোহন ভট্টাচার্য, ৬ সরকার বাগান, কাথাপুর । 

রমণীকান্ত নাগ, ৩২।৬ বিডন স্ট্রীট । 

পবিব্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন, সিংপাড়া, কোলা, ঢাকা 

চামেলিকুমার চটেপাধ্যায়, ৯এ হোগলকুড়িয়া লেন। | 

ফণীন্দ্রনাথ বস্তা, ৩৬ চত্র'বেডিয়! রোড । | 

কুমার অরুণচন্ত্র সিংহ, ১২০২ আপার পাকু'লার রোড । 

শ্বানাকাস্ত দাস, পরাণপুর, মালদহ। 

প্রফুল্লচন্ত্র মিত্র, ৫৯ বেনিয়াটোল! স্রীট, হাটখোলা । 

নীরদবিহারী মৌলিক, ২ কার্বালা! ট্রাঙ্ক লেন। 

শাখা-নভার নিয়মানলী । 
১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণ্দের উদ্দেশ্ত-সিদ্ধি ও বলবৃদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শাখা- 

পরিষৎ স্থাপিত হইতে পারিবে। সাধারণতঃ বিশেষ কারণ ব্যতীত এক জেগার মধ্যে একা- 

ধিক শাখা স্থাপিত হইবে ন!। | 
২। স্থানের নামানূদারে এ শাখা প্বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ,-_-শাখা” এই নামে পরি 

হইবে। “ই ূ | 
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৩। শাখার উদ্দেস্ত ও কার্ধ্য প্রণালী সর্ববাংশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেস্তাদির 

অনুকূল হইবে। রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার বা ধর্শ-সংস্কার বিষয়ে পরিষদের কোন শাখা 
কোনরূপে লিপ্ত হইবেন ন|। 

৪| বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গ।ল! সাহিত্যের অন্ণীলন এবং উন্নতিদাধনই 

পরিষদের উদ্দেগ্ত। এই উদ্দে্-স্লাধনের গন্য প্রধানতঃ সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানা্দি শান্তর 

আলোচনার সহিত শাখ-পরিষংমমূহ রিশেফভাবে ' নিম্নলিখিত উপায়গুলিও অবলম্বন 

করিপেন ৮ 

(ক) স্থানীয় প্রাচীন পরথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও প্রকাশ এবং ইহার বিবরণ 

গ্রাকাশ। 

(খ) স্থানীয় প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের জীবনচরিভ, প্রতিকৃতি ও অঙ্গীন্ত স্থতি-নিদশন 

ংগ্রেহ। ৃ | 
(গ) গ্রামা মাহিতা, ছড়া, প্রবাদ, বঠকথা, উপকথা, গীত, কবিত। ইস্ত্যাদি সংগ্রহ । 

(ধ) স্থানায় ভাবায় চশিত প্রাদেশিক শন্সংগ্রহ এবং তৎসহ রুষি, শিল্প, ব্যবসায়, 

গৃহসজ্জা, উদ্ধিদ, গান গতি সংকাগ্ পারিভাধিক শবের সংগ্রহ | | 

(ড) সর্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রড়তির উত্তর বিভক্তি মোগে প্রাদেশিক রূপত্তেদ সঞ্গলন। 

(চ) স্থানীয় ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ । 
(ছ) স্থানায় ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব সংগ্রহ এপং হতসহিত তীর্থস্থান, মন্দির, দুর্গ প্রভৃতির 

ছায়াচিত্রাদি সহ বিবরণ সংগ্রহ এবং দেবখুভ্ি, গোর্দিত-লিপি, তায়শাসন, মুদ্র! প্রভৃতির 

ংগ্রহ। 

(জ) স্থানীয় ধর্মসম্প্রপায়ের ও ভিন্ন ভিন জাতির ঝা সম্প্রদ।য়ের সামাজিক আচার-ব্যবহার 

ও উৎসবাদির বিবরণ সংগ্রহ । | 

(ঝ) প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প ও বিবিধ কণাধিগ্ঠার বিবরণ নিদর্শন ও মং । 

(৪) স্থানীয় জীব ও উদ্ভিদা্দর পিবরণ সংগ্হ | 

৫| শাখার সমুদয় কার্য, বিশেষ আবগ্ঠক না হইলে, বাঙ্গাল৷ ভাষার সাহায্যে নির্বাহিত 

হইবে। 
৬। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্য না হইলে কোনও ব্যক্তি শাখা-সভার সম্পাদক হইতে 

পারিবেন না। 

এ) শাখা-পরিষদের কর্মচারী ও কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির নিয়োগ-বিষয়ে মূল-পরিষদের 
নিয়ম যথাসম্ভব অনুস্থত হইবে। 

৮। শাখা-সভার নিরমাবলী মুল-পরিষদের অনুমোদিত হওয়া আবশ্তক। এইরূপ 

অনুমোদিত নিয়মাবলীতে যখন কোন সংশোধন বা গরিবর্তন আবশ্তক হইবে, তখন তাহা 

মূল-পরিষদের অনুমোদিত করাইয়। লইতে হইবে । পরিষদের উদ্দেস্তের প্রতিকূল না হইলে 
অথবা বিশেষ কারণ ন! থাকিলে, শাখার কার্ধ্য- প্রণালীর স্বাধীনতায় ূল -পরিষৎ কোন 
ব্যাঘাত দিবেন না। 
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৯। প্রত্যেক শাখা-পরিষৎ মূল-পরিষদেের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে একজন প্রতিনিধি 

নির্বাচন করিবেন। একট প্রতিনিধি শাখা*“পরিষদের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির অন্যতম সভা 

হওয়! আবশ্যক । 

১০। প্রতি বংসর বৈশাখের প্রথমার্ধ মধ্যে শাখা-পরিষদের সম্পাদক গত বৎসরের 

রুত কর্খের' সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সভাগণের ও কর্্মচারিগণের নাঁম এবং আয়-ব্যয়ের হিলাব সহ 
সংক্ষিপ্ত কার্ধয-বিবরণ মূল-পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। মূল-পরিষদের 

সম্পাদক এ কাণ্য-বিবরণী ব| তাঠার আবশ্তক অংশ সাহিত্য-পরিষদের কার্ধ্য-বিবরণীর 

পরিশিষ্ট-রূপে পরিষৎ-পঞ্জিকায় প্রকাশ করিবেন। 

১১। মূল-পরিষদের কার্ম্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেশান্থদারে সাহিতা-পরিষং-পত্রিক।, 

সাচিতা-পরিষং-পর্রিকা ৪ পরিনৎ করুক প্রকাশিত গ্রগ্াবলীধ কতিপয় খণ্ড মূল-পরিষদের 

থরতোক শাখা-সভ! বিনামূলো প্রাপূ হইবেন এবং শাখা-মভার প্রকাশিত গ্রস্াদিও মুল-পরিষৎ 

এই নিয়মে পাইবেন। 

১২। মুল-পরিষদের কারধ্য-নির্বাহক-স মিতিপ্র নির্ধারিত বিশেষ বাবস্থা! ন। থাকিলে মূল ও 

শাখা-পরিবদের মধ্যে কোনও আর্থিক সম্বন্ধ থাকিবে না । 

১৩। শাখা-সভ।র কার্ধা-নির্বাহক-সভ! কেন প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা্স প্রকাশার্থ 

পাঠাইলে, ই প্রনস্ধ মূল-পরিববের পত্রিকা- প্রকাঁশ-সমিতি সভার উদ্দেপ্তের অগ্তকূল বিবেচনা 
করিলে পত্রিকায়,প্রকাশিত হইবে । 

১৪। মূল-পরিধদের কা্য-নির্বাহক-সমিতি কার্মাকারি তা দেখিয়! অন্ত মাকে শাখারূপে 

ধণা করিবেন এ৭ং এই কার্ধযকারিত।র অভাৰ সমাকৃরূপে প্রতিপন্ন হইলে, ইহ'কে শাখার 

অধিকারে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। 

১৫। কার্য-নির্বাহক মমিতি মাবগ্তক হইলে শাগ|-সভাগুলির সঠিত পরামর্শ করিয়া 

এই নিয়মাবলী সংশোধন করিতে পাবিবেন । 

১৩২১ বঙ্গারের কার্য নির্বাহক-মমিতি 

সভাপতি-_ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্মী এম্ এ, দি আই ই 

সহকারী সভাপতি-_শ্রীযুক্ত সারদাচ্বণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ 
রাজ! রাও. » যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর 

ডাঃ রি দেবপ্রপাদ সর্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, এল্ এল ডি, সি আই ই 

কুর্মার - » শরৎকুমার রায় এম্ এ 

সম্পাদক _. শ্রীযুক্ত রায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শরীক, এম্ এ, বি এল্ টন 
১১ 
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_ সহকারী সম্পাদক-_্রীধুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

কবিরাজ টি 

ধনাধ্যক্ষ-_ ্ 

এরন্থাধাক্ষ 5 

চিত্রশাপাধ্যক-- ্ 

ছাত্রাধ্যক্ষ _ র্ 

পত্রিকাধ্যক্ষ-_ 

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ 

দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 
রবীন্দনারায়ণ ঘোষ এম্ এ 

মৃণালকাস্তি ঘোষ 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ 

প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

নগেন্দ্রনাথ বনু প্রাচ্যবিগ্ামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিধি 

মন্মথমোহন বন্থু এম্ এ 

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্ভাতৃষণ 
এন্ এ, পি এইচ 

কাধ্য-নির্বহক-সমিতির সদম্তগণ__ 

শ্রীযুক্ত রামেস্্রহুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ 

খগেন্দ্নাথ মিত্র এম এ 

অগুল্যচর্ণ বিষ্ভাভৃষণ 

পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 

হেমেন্্রগ্রসাদ ঘোব বি এ 

পর্ডিত অতুলরুষ্ণ গেম্বামী 

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 

নিবারণচন্জ উষ্টাচাধ্য এম্ এ 

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় 

অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্ 

বাণীনন্গি নন্দী 

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

মৌসবী রওসন মালি চৌধুরী 

চন্ত্রীচবণ বন্যোপাধ্যায় 

শচীন্দ্রগ্রসাদ বনু 

খগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ 

দেবকুমীর রায় চৌধুরী 

স্রেক্চন্ত্র রায় চৌধুরী 
বোধিসত্ব সেন এম্ এ, ৰি এল্ 

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
রস 0৯০৯০ এরা 
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১৩২১ বঙ্গাবের পত্রিক|-পরিচালন-সমিতি 

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্্ী এম্ এ, দি আই ই 

২। শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী এম্ এ 
» নগেন্দ্রনাথ বস্তু প্রাচাবিগ্থামহার্ণৰ 

» হীরেন্ত্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এম্ এ, বি এল্ 
» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্য।য় এম্ এ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশঠন্দ্র বিগ্তাভূষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি 
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকঞঠ, এম এ, বি এল্ 

৩। 

এ 

৫। 

৬। 

৭ 

৮। 

১। 

২। 

৩। 

৪ | 

৫। 
টা 

৭। 

৮। 

৭ | 

১১। 

(ক) 

হেমচন্্র দাশ গুপু এম্ এ 

সপ ০ অর জর 

১৩২১ বঙ্গ।ব্দের পুস্তকালয়-সমিতি 

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ 

৯ 

চি 

59 

স্থরেন্ত্রনাথ কুমার 

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

বাণীনাথ নন্দী 

মহামচোপাধায় ভাঃ সতীশচন্ধ বিগ্যাতৃষণ এম্ এ, পি এইচ্ ডি 

89 
নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ প্রাচযবিদ্যামচার্ণব 

চারুচন্দ্র বস্তু 

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

হেমচন্দ্র দশ গুপ্র এম্ এ 

প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ» (গ্রস্থাধ্ক্ষ) 

১৩২০ | ১৩২১। ১৩২২ বঙ্গাঝের জস্ গ্রস্থ-প্রকাশার্থ পরামর্শ -সমিতি 

প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-সমিতি__ 

(১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ত্ী 

(২) 
(৩) 
(8) 

(৫) 

» ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

» নগেন্দ্রনাথ বস্তু 

» পীঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

*» সুণালকাস্তি ঘোষ 
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€(খ) দর্শন-সমিতি __ 

(গণ 

€ঘে) 

(১) মঅভামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাঙ্সী 
(২) ». ডাঃ সতীশচক্দ্র বিস্যাভৃষণ 

তে) » ব্রজেক্দরনাথ শীল 

9) » হীরেল্ফনাথ দত্ত 

(৫১ » রায় যতীন্দরনাথ চৌধুরা 
গণিত ও (ব্জ্ঞান-সমিতি-___ 

০১) আ্ীীনুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বস্ত্র 

6১১ টা » 'পধুল্রচজ্র রায় 

(৩) ্ বামেন্দতন্দর জিবেদী 

6৪) » সার গওরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

€৫) হেমচক্দ্র দাশ গুপ্ত 

ইতিহাস ও প্রত্বত্ব-সমিতি-__ 

0১) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্ী 

০) » অক্ষয়কুমার €মত্রেয় 

৩১)  লগেজ্রলাথ বহু 

€৪) » মহুনাথ সরকার 

6৫) » রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

০স্সপিসতসস্স সা্পা শী 



হ্িভীন্্ ১২০ 

বিংশ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী 

বর্তমান ১৩২৯ বঙ্গাবে বজীম্্-সাহিত্য-পলিম্মত বিংশ বর্ধ অতিক্রম করিয়া 
একবিংশ বর্ষে পদাপণ করিয়াছেন। এই বিংশ বর্ষের কাধ্যবিবরণ পরিষদের সদস্যগণ, 

হিতকামিগণ ও সর্বসাধারণের অবগতির জন্ত লিপিবদ্ধ হইল। 

রবান্্র-সংবাদ 

আলোচা বর্ষে কবি শ্লীুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি বাঙ্গালা 

ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক নবধুগপ্রবর্তনকারী ঘটনা । ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ 

সমস্ত জীবন স্বদেশী বাণীর সেবায় নিরত থাকিয়া পরিশেষে ইউরোপে গিয়া আমাদের 

মাতৃভাষার যে গৌরব বর্ধন করিয়া আসিয়াছেন, শিনি ধঙ্গভাষাকে যে সম্মানের মুকুট 
পরাইয়াছেন, তাহাতে তিনি অমবুন্ব লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহার কর্মময় 

জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর পৃর্ণ হইলে সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে ও আয়োজনে বঙ্গবাসীর 
নিকট তিনি যে সাদর সন্বর্ধন। লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এ দেশে কেন, অন্য দেশেও 

সুলভ নহে । সন্প্রতি 5৮5০151১ ১০৭০৩) আমাদের রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার 
প্রদান করিয়। থে প্রকার অসাধারণ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেনঃ তাহা মনে হইলে 

আমাদের হৃদয় যুগপৎ আনন্দ ও তাহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাতে উদ্বেলিত হইয়] উঠে। 

পঙ্গীয়-সাহিতা-পত্রিবৎ হইতে ১৬০৫৯) 4১০7৫০1)5র কর্তৃপক্ষগণকে যথাযোগ্য ধন্ত- 

বাদাদ্দি যথাসময়ে জ্ঞাপিত করা হইয়াছে । কলিকাতা বিশ্ববিগ্ধালয় কবিবর রবীন্দ্র- 

নাথকে সাহিতাাচার্যা (1১০6০: 96 ]41017(51) উপাধি দ্বার। ভূষিত করিয়া বঙ্গভাষ। ও 

সাহিত্যের প্রতি ভাহাদের কর্তবা-সাধনণহ করিয়।ছেন। বঙ্গবাণী ও তাহার সেবক- 

দিগকে এই প্রকার উপাধি দান আমাদের কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সর্ধ্ব- 

প্রথম ঘটনা । এই কারণে কলিকাত। বিশ্ববিদ্য/লয় সমএ্র বঙ্গবাসীর, বিশেষতঃ সাহিত্য- 

পরিষদের অতিশয় কুতজ্ঞতাভাজন | বর্তমান সময়ে আমাদের খিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গাল! 

ভাষা ও সাহিত্য যে কথঞ্িৎ পরিমাণে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে, তজ্জন্য 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তুপক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যাপয়ের অবসরপ্রাপ্ত কম্মাধ্যক্ষ মাননীয় বিচারপতি, 

শ্রীযুক্ত সার ডাক্তার আগুতোব মুখোপাধ্যায় সরশ্বতী এম এ ভি এল, সি এস আই, 
সি আই ই, মহোদয় আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। আমর ভরস। করি, সার 

আশুতোধের নেতৃত্বে ষে কাধ্য আরব্ধ হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ম্মাধ্যক্ষ মাতৃ- 



২ সাহিত্য-পরিষই্গিফা! 

ভাষার অকুত্রিম সুহৃদ মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশিয় দ্বার। তাহার 

আরও পুষ্টিবিধান 'ও উপযুক্ত পরিণতি প্রাপ্তি হইবে। 

বান্ধব 

কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্্র নন্দী বাহাছুর ও লালগোলার 

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর পরিষদের বান্ধবরূপে ইতিপুর্ববেই গৃহীত 

হইয়াছেন--এই সংবাদ সকলেই অবগত আছেন। আলোচা বর্ষে বর্ধমানের মাননীয় 
মহারাজাধিরাজ বাহাছুরকে প্বিষদের বান্ধবরূপে প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে । মহারাজা ধিরাজ 

বাহাদুর অন্ুগ্রহপূর্বক এই পদ গ্রহণ করিয়া পরিষদের স্থায়ী তহবিলে পাঁচ সহত্ত মুদ্র। 
প্রদান করিয়াছেন। সাহিতোর উন্নতিকল্পে বর্ধমানের রাজসংসার চিরকালই মুক্তহস্ত ; 

এ কথ সর্বজনবিদিত। মহারাঞাধিরাজ বাহাদুর নিজেও একজন গ্রতিভাশালী 

সাহিত্যসেবী। তিনি ইতিমধ্যেই কয়েকখানি পুস্তক প্রচার করিয়া বাগ্দেবীর চরণে 

অধ্ধ্যন্বরূপ প্রদান করিয়ছেন। বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রিকাভেও তাহার অনেকগুলি 

আখপাঠ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়ছে। আমর। আশ। করি, মহাপাঁজাধিরাজ. বাহাদুর 

দীর্থজীবন লাভ করিয়। সুস্থচিত্তে ও প্রশাস্তমনে বঙ্গ-বাণীর আরাধনায় নিযুক্ত থাকুন 

এবং অন্যান্য ধাহারা সেই শ্রতে ব্রতী আছেন, ভীহাদের উৎসাহিত করুন। বঙ্গদেশে 

ধনশালী সহদয় ব্যক্তির অতাব নাই এবং পরিষৎ আশ। করেন যে, তাহারা সকলেই 

কাসিমবাজাবের মহারাজ, লালগোলার রাজা ও ধদ্ধমানের মহারাজাধিরাজের মত 
পরিষদের বান্ধব-পদ্ গ্রহণ করিয়। পর্রিষংকে উৎসাহিত করিবেন। 

সদ্ঠ 

গত বৎসরের আরণ্ডে শেণীতেদে পরিষদের সংসা-সংখা এইরূপ ছিল” 
এাজীবন রঃ ক & 

বিশিষ্টী ' -.... এ রি 
সহায়ক ;. নি 
সাধারণ ৪8 ৪৪৩ ১৮৭৭ 

কলিকাত। ৭৫৯ 

মফঃম্বল ১১১৮ 

১৮৪৭ 

১৯৩২ 

আলোচ্য বর্ধে কলিকাতাখাসা 1৫৯ জন সাধারণ সদস্যমধ্যে ১৩ জনের . মৃত্যু হইয়াছে, 
১* জন সদসা-পদ ত্যাগ করিয়াছেন এবং ৮৩ জন কলিকাতাধাসী পরিষদের নৃতন সাধারণ 

সদসা-পদ্ গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের প্রারভ্ে মফঃস্বলের সাধারণ সদসা- 

সংখ্যা ১৯১৮ ছিল। তৃত্মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, ১৫ জন সদস্য-পদ . ত্যাগ 
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কারয়াছেন, একজন মহায়ক সদসা নির্বাচিত হইয়াছেন। ৭৭ জন মফঃস্বলবাসী পরিষদ্ধের 

সদস্য-পদ নূতন গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্য হইতেও আবার একজন সদস্য-পদ 
ত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসী সদস্যমধো ১৫ জন মফঃংস্বলে চলিয়৷ গিয়াছেন 

এবং ম্ফঃম্বলবাসা ২৪ জন কলিকাতা আপিয়াছেন; এই সকল পরিবর্তনাদির পর 

বর্ষশেষে কলিকাতার সাধারণ সদস্য-সংখ্য। ৮২৮ এবং মফঃম্বলবাসী সাধারণ সদস্যের 

সংখ্য। ১১৬* দাড়াইয়াছিল এবং কলিকাতা ও মফঃস্ষণব।সী সাধারণ সদসোর সংখ্যা ১৯৯২ 

হইয়।ছিল। 
আজীবন-সদশ্য 

অত্যন্ত আহ্বাদের (বিনয়, আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুর তাজহাটের রাজা! শ্রীযুক্ত গোপাললাল 

রায় বাহাদুর পরিষদের স্তায়ী তহবিলে এক সহত্র টাক। প্রধান করিয়। ইহার আজীবন- 

সদস্ত-শ্রেণীভুক্ত হইয়1ছেন। 

বিশিষ্ট-সদস্য 

আলোচা বনে বিশিষ্ট সদস্ত-সংখ্যা ১২ ছিল। এই বৎসর এই শ্রেণীতে কোন পরিবর্তন 

হয় নাই। 
গধাপক -মদস্য 

গত বৎসর শিয়মাবলীতে অধাপক সদন্তের উল্লেখ করা হইয়াছিল এবং পরিষদের 

অত্যন্ত গৌরবের বিষয় ষে, আলে।চা বৎসরে পর্ডিত শীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত 
দুর্গাচরণ সাঙ্খয-বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীখুক্ত শরচ্চন্দ শাস্ত্রী এবং পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত চণ্ডীচরণ 

স্বৃতিভূষণ মহাশয়গণ পারধদের অধ্যাপক সাস্ত-শ্রেণীভুন্ত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই 

সাহিতাক্ষেত্রে প্রথিতনাম।। পরবিমৎ আশ। করেন থে, এই সমস্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ 

সংস্কত সাহিত্যের অনন্ত ভাগার হইতে উপধুক্ত রত্বর[জি উদ্ধার করিয়া তাহা মাতৃতামার 

আবরণে বঙ্গবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিবেন । 
সহ্কায়কশ্সদহ্য 

এই বর্মের প্রারস্তে সহায়ক-সদন্তের সংখা। ১৩ জন ছিল। পরিষদের অন্যতম সহায়ক- 

সদস্য শ্রীযুক্ত শরচন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের অধ্যাপক-সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন 

এবং মৌলবি রওশন আলী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অনন্দনাথ রায় 'ও শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 

মহাশয় পরিষদের সহায়ক-সদস্য নির্ববাচিত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই সাহিত্যক্ষেত্রে 
বিশেষ পরিচিত। মৌলবি রওশন আলী চৌধুরী মহাশয় অনেক দিন হইল, বিশেষ দক্ষতার 

সহিত “কোহিনূর” পত্রিকার সম্পাদকত1.করিতেছেন, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের 

“ফরিদপুরের ইতিহাস” পরিষদের গ্রস্থাবলীভুক্ত এবং তাহার পূর্ববঙ্গের প্রাচীন ভৌগোলিক 
প্রবন্ধ গুলি বিশেষ গবেষণার ফল ও নানা নৃতন তথ্যে পরিপূর্ণ । শ্রীযুক্ত জীবেন্্রকুমার 
দত্ত মহাশয়ের কবিত। আমাদের দেশীয় শিক্ষিত-সমাজে বিশেষ আদ্ৃত। আশ] করা যায়, 

সহায়ক-সদস্তগণ যথাসাধ্য পরিষৎকে ্বকার্্যসাধনে সহায়তা করিয়া ইহার মুখোজ্ৰল 

করিবেন। আলোচ্য বর্ষের শেষে সহায়ক সদস্ত-সংখ্যা ১৫ হইয়াছে । 
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এইরূপে বর্মশেমে পরিষদের সদন্য-সংখ্য। শ্রেণীতেদে এইরূপ হয় ৮. 

বিশিষ্ট সদস্য রঃ ১২ 
আঙ্জাবন ” নী ৫ 

শধা।পর। ” ৫ ৪ 

গহাযুণ রে ১৫ 

সাপারণ ? "০, ৯১৩ 

পলিকাঠ। ৮২৮ 

মল ১৯৬৪ 

১৯০৯২ 

০২৮ 

উপরে যে তানিকা প্রন হইল, তাহাতে দেখ। যাইতেছে যে, আলোচ্য বমে পরিষদের 

সদস্য-সংখ্য। দুই সহজ অতিক্রম করিয়াছে । হহা। যে পরিষদের পক্ষে অন্যন্ত শ্লীঘ! ও 

. গৌরবের বিষয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্গবাণীর আরাধনা-মন্দিরে পূজকের সংখ্যা 

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা দেঁথিয়। কোন্ হৃদয়বান্ বাঙ্গালী আনন্ধরসে আধ্ুত 

ন। হইবেন? 

পরিষৎ ১৩০১ সালে স্থাপিত হয় ও সেই বর্ষের শেষে ইহার সধস্-সংখ্যা ১০৩ ছিল। 
১৫ বৎসব পরে অথাৎ ১৩১৫ সনের শেষে সদস্য-সংখা। কিঞ্দিধিক এক সহজ হয়। তৎপর 

পাঁচ বৎসর পরে সদস্যসংখ্য। ছুই সহজ অতিগ্রম করিয়াছে । এত দ্রত সদস্যসংখ্য।-ব্ দ্ধ 

পরিষদের পক্ষে যে অতান্ত গৌরবঙ্জনক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু পরিষদের 
কাধ্যক্ষেত্রের বিস্তুতির তুলনায় সদস্যসংখা। এখনও অনেক কম রহিয়াছে, বলিতে হইবে। 
সমগ্র বাঙ্গালা দেশের (শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অনুপাতে ইহার সদস্তসংখ্য। এখনও অকিঞ্চিৎকরই 

বলিতে হইবে। বঙ্গ' বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে ধাহার। বাঙ্গাল। সাহিত্যের চর্চা করেন, 

বাহার] বাঙ্গাল। ভাষায় কথাবাত্। কহেন, লেখাপড়া করেন, তাহাদের সকলকেই পরিষদের 

সদন্যরূপে পাইবার আশা করা পরিষদের পক্ষে কিছুই ছুরাশ। নহে। বাঙ্গালার বিভিন্ন 
জেলায় এবং বাঙ্গালার বাঁহরে অগ্ঠান্থ প্রদেশে পরিষদের প্রতি শ্রদ্ধা যেরূপ দিন দিন 
বাড়িতেছে, তাহা এই পাঁচ বৎসরের সদস্যসংখ্যা-বৃদ্ধির দ্রততা দেখিয়াই অনুমিত হইতে 
পারে ; অতএব আশা করা যায়, শিপ্রই এই সদস্তসংখা। দ্বিগুণিত হইয়া উঠিবে। দেশমধ্যে 
লোকশিক্ষাঃ মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ প্রদান, নানাপ্রকার উৎকষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ, 
পুরাতন হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ ও বক্ষার ব্যবস্ঠা, একটি প্রাদেশিক চিত্রশালার উপযুক্ত 
সম্ভার সংগ্রহ প্রস্তুতি নানাবিধ কার্ধ্য পরিষৎ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; কিন্তু উপধুক্ত কর্মীর 

অভাবে সে সকল কাধ্য আশানুরূপ অগ্রসর হইতেছে না। ছুই সহত্রাধিক সাদস্ত লইয়াও 

পরিষৎকে প্রক্কত কর্মীর সাহায্য বিহনে অঙ্কু দেশ্রে তুলনায় কার্য্যক্ষেত্রে এখনও. অনেক 
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পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হরে পরিষদের সদস্থগণের মধ্যে গণ্য, মান্য, বিদ্বান, 
ধনী, পগ্ডিত, অধ্যাপক, সাহিতাসেবী প্রভৃতি সকল শ্রেনীর লোকই আছেন, কিন্তু এখনও 
পর্িষৎ যে সকল উদ্দেশ্য লইয়। কার্যক্ষেত্রে দাড়াইয়াছেন, সে সকল স্ুুসম্পন্ন করিবার জন্য 
দত কক্মীর আবশ্তক, তাহাদের মধা হইতে তত বেশী কর্মী পাওয়া যাইতেছে না) 
কাজেই বলিতে হয়, এখনও ইহার সদস্তসংখা। বর্দনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, এখনও 
আশ। করা যায় যে, দেশীর £ুতনিগ্ঘ-সম্প্রদায়ের মধো'ইহার সদস্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবে। 
পরিষদের সদস্য হইতে লেকের বিশেষ কোন ব্যয়তার বহন করিয়। কাতর হইয়। 
পড়িতে হয় না। ইহার মাসিক সাহাধ্য ন্যুনকল্পে ॥* আনামাত্র ; অর্থাৎ মাতৃতাধার 
মেবামন্দিরে দিনান্তে একটিমাত্র পয়স। ভিক্ষার দাবী-_খুব বেশী নহে। 

মুদলমান সদস্ত 

এই স্থলে আর একটি কার উ/ল্লখ বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না| । বজদেশে শিক্ষিত 
মুসলমানের সংখ্যা বড় কম নহে এবং অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, এই সংখ্য। উত্তরোত্তর 
দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে । অনেকেই অবগত আছেন যে, বাঙ্গাল। সাহিত্যের 
ইতিহাসে মুলমান-সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও প্রভাব দেদীপ্যযান। বর্তমান সময়েও আমাদের 

অনেক মুসলমান ভ্রাতী অত্যন্ত উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত বঙ্গভাষার সেবায় নিযুক্ত 
আছেন। তাহাদের পরিচালিত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে তাহারাই দ্রিন দ্বিন উচ্চকণ্ঠে 

ঘোষণা করিতেছেন যে, খাঙ্গালী মুসলমানের মা1তৃভীধ৷ বাঙলা, আর তাহার পঠন-পাঠন 

বাঙ্গালী মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। গত বঙ্গীয়-সাহিতা-সম্মিলনের অধিবেশনেও 

চট্টগ্রামের প্রবীণ সাহিত্যিক মুনশী আবদুল করিম সাহেব উহা সমর্থন করিয় প্রবন্ধ 

পাঠ করিয়া গিয়াছেন; অথচ বাঙ্গালা এই সর্বপ্রধান সাহিত্য-পরিষদেই মুসলমান 

সদস্তের সংখ্য। অত্যন্ত অল্পঃ ইহ] অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় । আমরা এ বিষয়ে দেশীয় 

শাক্ষত সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 

বাঙ্গাল। ভাষ! ও সাহিত্য বঙ্গদেশবাসী হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই সম্পক্তিং। উভয় সম্প্রদায় 
একযোগে কাধ্য না করিলে ভাষা ও সাহিত্যের সর্ববাঙ্গীন উন্নতি. সম্ভবপর নহে। এত দিন 

ইহা ছিল না! বলিষাই “মুসলমানী বাঙ্গ!ল।” নামে একট মিশ্রভাষা গড়িয়। উঠিয়াছে। 

আজকাল সহৃদয়, শিক্ষিত, বাঙ্গালার সুলেখক মুসলমান ভ্রাতারা সেই অপভাষাকে দমন 

করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এইরূপ একক্রিয়তাই বাঞ্চনীয়। বঙগীয়-সাছিত্য-পরিষৎ 
মুসলমান" শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহানুভূতি আশানুরূপ পাইতেছেন না? ইহা বড়ই ক্ষোভের 

কারণ হইয়া রহিয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানের। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হইয় 
আরব্য ও পারস্য ভাষায় নিহিত নানাবিধ রত্ব-সন্তার উদ্ধার করিয়। তাহাদেরই মাতৃভাষা 
বঙ্গবাণীর মন্দিরে উৎসর্গ করিবেন। বঙ্গভাবার অঙ্গ সেই সকল রত্ধে সুশোভিত হইলে 

তাহাদ্দধের এবং তাহাদেেরই মাতৃভাষার গৌরব বর্ধিত হইবে। ইহাও সাহিত্য-পরিষদের 
অন্ততম আশা । আশ। করি, আমাদের এই আবেদন ব্যর্থ হইবে ন। এবং সাহিত্য- পরিষদে 

মুসলমান সদস্কের সংখ্য। উত্তরোত্তর হুদ্ধি পাইবে | 
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আলোচ্য বৎসর বঙ্গীয়-স।হিত্য-পরিষদের ১৯ জন সদস্য পরলোক গমন করিয়াছেন । 

ইহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন এবং ইহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার- 

বর্গকে আন্তরিক সমবেদন। জ|নাইতেছেন। ইহাদের মধ্যে ধাহার। সাহিত্য-সেবী ছিলেন, 
ধাহার। বাঙ্গাল তাষ।য় গ্রন্থি রচন। করিয়া গিয়।ছেন এবং ধাহার। পরিষদের প্রতি আদ্। 
গ্রকাশ করিভেন, ঠাহাদের বিযষে।গে পরিষৎ বিশেষ ক্ষভি বোধ করিতেছেন । 

১। ৬অযৃতল।ল মুখোপাপায় রায় বাহাদুর এম্ এ, বি এন্স__ ইনি ১৩১৪ সালে পরি- 

মদের সদন্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে ইনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়৷ বিশেষ স্ুপ্যাতি লাভ 

করেন। তৎ্পূর্বেব ইনি কলিকাতায় মিউনিসিপাল ম্যাজিষ্রেটরূপেও বিশেষ আদর লাভ 

করিয়াছিলেন । বাঙ্জাল। সাহিতভোর প্রতি ইহার অন্ুরাগ এবং সাহিত্য-পরিষদের প্রতি 

শ্রদ্ধা থাকায় বাঙ্গাল সাহিতা-সম[জের সহিত ইহার বিশেষ থনিষ্ঠত। ছিল। নিজে 
অমায়িক ও আপায়নপটু ছিলেন বলিয়! বছ সাহিত্যিক তাহার বন্ধু ছিলেন। মৃত্যুর 

কিছুদিন পুর্বে ইস্টার স্তরীবিয়েগ হয়। অমৃত বারও অকালে মৃত্যুযুখে পতিত হুইয়াছেন। 

সাহিত্য-পরিষদের প্রতি তাহার যে প্রকার শদ্ধ। ছিল, ভাঁহাতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে 

তাহাত্বারা ইহার বছ উপকারের সম্ভাবন1৬ ছিল। ইহই।র অকাল-মৃত্ভাতে সাহিতা- 

পরিষদের ক্ষতি হইয়াছে, বলিতে হইবে। 

২। ৬কবিরাজ উমেশচন্দ্র রায় ক্বিরত্র--ইনি ১৩১৮ সালে পরিষদের সদ্স্য-পদ 

গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

৩। ৬কালীমোহন রায় চীধুরী-_-ইনি ১৩১২ সালে পধিষদের সদস্ হন। 
(8) ৬কুষ্$প্রসাদ সর্বাধিকারী এম এ, বি এল্_ইনি ১৩১৩ সালে সাহিতা-পরিষদের সদস্য 

হন। সর্বাধিকারিবংশ কুলে শীলে বিদ্বায় বাঙ্গাল। দেশে স্ুপ্রতিষ্ঠিত। কৃষ্খপ্রসাদও 

হাইকোটের প্রসিদ্ধ উকীল ও কলিকাতা ইউ(নিভাসিটির ফেলো ছিলেন। সাহিত্য- 

পরিষদের প্রতি তাহার অগাধ গীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। ইহার পত্রিক]1 ও গ্রস্থাবলী প্রকাশের 
অপেক্ষায় তিনি উদগ্রীব হইয়। থাকিতেন। ইনি ইংব1ঞ্িতে কয়েকখানি আইনের গ্রন্থ 
রচনা করিয়। গিয়াছেন। 

৫। ৬গতিকৃঞ্ণ সেন বিএ+_-ইনি ১৩১৭ সালে সাহিতা-পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। 
৬। ৬৮গোপালচন্দ্র চক্রবত্তী এম এ, বি এল্-_গত ১৩১৯ সালে ইনি সদস্ত-পদ 

গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
৭। ৬ছুর্গাদাস রায় চৌধুরী-- ইনি ১৩১২ সালে সাহিত্য-পরিষদের সদস্ত হন এবং 

দক্ষিণ-বাঙ্জালার এক অতি পুরাতন বংশের জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। ২৪ পরগণ! 
বায়ইপুরের রায়-চৌধুরিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়৷ ছুর্গাদীস বাবু অন্প বয়সেই লোক প্রিয়, 
দ্লেশহিতৈষী ও সমাজপ্রতিপালক হুইয় উঠিয়াছিলেন। ইনি নিজ দেশের সকল সৎকর্দের 
প্রবর্তক ও অগ্রণী ছিলেন। রাজপুরুষগণের নিকটও তাহার প্রতিপত্তি ছিল। মিউনিসি-: 
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পালিটি ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে কাধ্য করিয়া ইনি যশম্বী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা 
ভাষায় কবিতা ও সঙ্গীত-রচনায় তাহার কৃতিত্ব ছিল। 

৮। ৬জগত্পদ হাঁলদার-__ইনি ১৩১৪ সালে সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হন। সাহিত্য- 

পরিষদের প্রতি ইহার শ্রদ্ধ। ও ভীতি ছিল। জীবিত কালে ইনি সাহিত্য-পরিষদের প্রায় 

সকল অধিবেশনেই যোগদান করিতেন। অল্প বয়সেই ইহীর মৃত্যু হইয়াছে । ইনি মাঝে 
মাঝে শাস্ত্রীয় উপদেশ-মাল। পুস্তিকাকারে ছাপাইয়া সাধারণকে বিতরণ করিতেন। 

একবার শ্রীমত্তগবূগীত। ছাপাইয়। বিজ্ঞণ করিয়াছিলেন। পরিষদের কোন স্থায়ী 

উপকার করিবার কল্পনা অনেক দিন হইতে ইহার প্রাণে ছিল। হঠাৎ অকালে 

মৃত্যু হওয়ায় তাহ। কার্যে পরিণত হয় নাই। 
৯। ৬জীবনকৃঞ্ণ বন্দ্যোপাধ্যার বি এ, ইনি ১৩১৬ সালে পরিষদের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হন। 

১০ | ৬প্রভাসচন্দ্র বসু এম এ গত ১৩১৮ সালে ইনি সাহিত্য-পরিষদের সদস্য হন। 

১১। ৬প্রি়নাথ মিশ্র শি এ-গতভ ১৩১৫ সালে ইনি সাহিত্য-পরিষদের সদস্য-পদ 

গ্রহণ করেন। | ্ 

১২। ৬মোহনবিহারী আট্য-গত ১৩১৭ সালে ইনি সাহিত্য্পরিষদের সদস্ত- 

শ্রেণীষ্ক্ত হন। 
১৩। ৬রামেশ্বর চক্রবন্তী _ গত ১৩১৬ সালে ইনি পরিষদের সদশ্য-পদ গ্রহণ করেন । 

পরিষৎকে ইনি বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। 

১৪। ৬ডাঃ ললিতমোহন সিংহ বিএ ১৩১৮ সালে ইনি পরিষদের সদস্ত হন। 

১৫। ৬শরৎকুমার লাহিড়ী-ইনি ১৩১৬ সালে সাহিশ্য-পরিষদের সদপ্ত হন। কলি- 

কাতার পুস্তক-ব্যবসায়িগণের মধো ৬শরৎকুমার বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ব্যবসায়ে 

হহার সততা ও. কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসিত । আইন সংক্রান্ত পুস্তক এবং পাঠ্য পুস্তক 

প্রকাশে ইহার প্রসিদ্ধি সসধিক। পুণ্ক ও ছাঁপাখানার ব্যবসায়ে ইনি যেমন প্রচুর 
বিত্ত সঞ্চয় করিয়। গিয়াছেন, তেমনি সৎকন্ধমে দান করিয়া ইনি সেই বিস্তের 

সদৃব্যবহারও করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গাল। শিক্ষার ভন্নতিকল্পে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে 

বহু টাকা দিয়া গিয়াছেন। ইহার উপস্বত্জ হইতে বিশ্ববিগ্তালয়ে বাঙ্গাল। অধ্যাপক- 

পদের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে । শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন এই বিষয়ের প্রথম 

অধ্যাপক । নিজ পিতা এবং মাতার স্থতিরক্ষার্থ “রামতন্ু পদক” ও “গঙ্গামণি পদক” 

নামে প্রতি বৎসর বি এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ছাত্র ও ছাত্রীকে 

দুইটি পদক দ্দিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অর্থও দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেই 
বাঙ্গাল সাহিত্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার পরিমাণ কত বেশী ছিল; তাহা জান! যায়। 
পরিষদের প্রতিও তাহার যথেষ্ট অনুবা ছিল। এই মন্দিরে ভাহার পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ 
৬রামতন্নু লাহিড়ী মহাশয়ের একখানি ছবি দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেও 

বাঙ্গালায় স্ুলেখক ছিলেন। ৮দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্তি-সভায় বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন- 
স্বরূপ একটি স্ুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। - 
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১৬। ৬শশিতৃষণ সরকার এম এ_গত ১৩০৭ সালে অধ্যাপক শশিভৃষণ সরকার 
মহাশয় পরিষদের সদ্য-পদ্দ গ্রহণ করেন। ইনি অধ্যাঁপনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ 

করিয়াছিলেন । পরিষদের এই প্রাচীন সদস্তের পরলোকপ্রাপ্তিতে পরিষৎ বিশেষ 

দুঃখিত | 

১৭। ৬ম্ুবলচন্দ্র মিত্র-১৩১৯ সালের বার্ষিক অধিবেশনের পৃর্বেবে অথচ ১৩২০ 

সালেই ইহার মৃত্যু হওয়ায় উনবিংশবার্ষিক কার্ধাধিবরণীতে যথাস্থানে ইহার কীর্ডি-কথা 

উল্লিখিত হইয়াছে । গু 

১৮। ৬ডাঃ সুরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এমু এস্_-১৩৯০ সালে ইনি সাহিত্য- 

পরিষদের সদস্য হন। ইহার মৃত্যুতে পরিষৎ একজন প্রাচীন সদস্য হা'রাইয়াছেন। 

সহরের উত্তরাঞ্চলে চিকিৎসা-বিদ্যায় ইহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। 

১৯। ৬হরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এমু এ, বি এল্-__গত ১৩১৬ সালে ইনি পরিষদের সদস্ত- 
পদ গ্রহণ করেন। 

সাহিত্য-পৰিষদের পূর্ব্বোক্ত সদসাগণ ব্যতীত নিয়লিখিত কয়েক জন গ্রথিতনাম। 
সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ 

করিতেছেন। 

১। ৬গুরুনাথ কাব্যতীর্ঘ__সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের 

বিশেষ প্রশংসা ছিল। ব্যাকরণ শাস্ত্রে তিনি বিশেষ বুযুৎপন্ন ছিলেন। তিনি কলাপ 

ব্যাকরণ প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়। গিয়।ছেন। তিনি আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ 

করিয়। গিয়াছেন। পরিষদের প্রতি তাহার শ্রদ্ধ। ছিল এবং ইহার অধিবেশনাদ্দিতে 

আনন্দ সহকারে যোগ দিতেন। 

২। ৬চন্দ্রশেখর বনসু--ইনি একজন প্রাচীন দার্শনিক ছিলেন। ইহার রচিত 

: প্রলয়-তত্ব, পরলো ক-তন্ব, বেদাস্তদর্শন, হিন্দু ধন্মের উপদেশ, স্ষ্টি, বক্ত তা-কুসুমাঞ্জলি, 
অধিকার-তন্ব প্রভৃতি গ্রস্থ বঙ্গ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লা করিয়াছে। বহু পূর্বে তিনি 
পরিষদের সদস্ত ছিলেন। 

৩। ৬নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়__ রাজা বামমোৌহন রায়ের জীবন-চরিত্র-প্রণেতা। 

»নগেন্জসনাথ যেমন স্থুলেখক. তেমনি স্বুবক্ত। ছিলেন। তিনি একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম ছিলেন। 

পকল অবস্থাতেই সকল স্থানে সকল উৎপীড়নের মধ্যে তিনি ব্রাহ্গধর্শের ব্যাখা করিতেন । 
স্বীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের “সমদর্শা” নামক কাগজে তাহার বাঙ্গালা লেখার 
শারস্ভ হয়, তাহার ম্বাধীনচিত্তত আমরণ বজায় ছিল। তিনি নিজের মতের বিরুদ্ধে 
কোৎাও মাথা নোয়াইতেন না। তিনি স্ুুতার্কিক ছিলেন। তাহার তাষ। অতি সহজ 

এবং সরল ছিল। তাহার “রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত্র” এই শ্রেণীর সাহিতোর 

আদর্শ। এততিন্ন তাহার 'ধর্্মজিজ্ঞাসা? প্রভৃতি আরও অনেক সপ্গ্রস্থ আছে। তিনি 
ছলা বা কল-কৌশল জানিতেন না__সোজান্ুজি যাহা বুঝিতেন, সোজান্ুজি তাহাই 
বলিতেন; সত্যকথ। বলিতে হইবে বলিয়া! তিনি লািমার! কথা কহিতেন না। তিনি 
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সর্বপ্রকারে সুরসিক ছিলেন, তাহার কথায় হাসিতে হইত, তাহার ভাবে হাসিতে হইত। 
গত ১৩২* সালের ৩১শে জ্যেষ্ঠ তারিখে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 

৪। ৬রজনীকাস্ত বিদ্যারত্ব-_৬রজনীকান্ত সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা 

পটু ছিলেন। বহু এগপ্টান্স স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের কাধ্য করিয়াছিলেন। সংক্ষিপ্ত 

সহজ সরল বাঙ্গ'ল! ভাষায় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিতে তাহার যথেষ্ট নিপুণতা ছিল। 

সামবেদের বঙ্গানুবাদ তাহার এই ক্ষমতার সুপরিচায়ক। শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন, মঙগলাচরণাদি 

কর্মে তাহার প্রসিদ্ধি ছিল। পরিষদের "সকল প্রকার কার্যে তাহার সাহায্য পাওয়া 

যাইত । পঞ্চাশ বর্ষ পুর্ণ না হইতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। 
৫। ৬শশিভ্ষণ মুখোপাধ্যায়-_কি খাঙ্গালা, কি ইংরাজীতে, ইহার স্তায় সুপটু লেখক 

ও সুবক্তা খুব কমই এ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সংবাদপত্র-পরিচালনে ও 

সম্পাদকতায় ইহার ন্যায় নিপুথ বাক্তি অতিমাত্র বিরল। ইগ্ডয়ান একে, বীভার, 

ন্যাশনাল গার্জেন, পাউম্বার এবং পাউয়ার এণ্ড গার্জেন প্রসৃতি ইংরাজী কাগজের 

সৃষ্টিকর্তীই ইনি। বিদ্রপাত্মরক-চি'এ (0:8770801০) উদ্ভাবনে এবং বিদ্ধপ-রচনায় ইহার 

কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। বঙ্গবাসী, হিতধাদী ও বস্ুমতী প্রতিষ্ঠার সময় ইহ্ার রচনায় ও 

পরামর্শে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। প্রথম যৌবনে ইনি ৬অর্দেম্ুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের 

শিষ্যন্বে তাহারই সহিত লক্কষৌএ অভিনয়-কার্যেও বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 
হার নায় সদ্দালাপী, স্পঞ্টবক্তা, গণগ্র।হী এবং তেজন্বী পুরুষ এখনকার কালে বিরল। 

৬। ৬শিবচন্্র বিদ্যার্ণব__ধিদ্যার্ণব মহাশয়ের বাস কুম।রখালী-নদীয়। ৷ তন্ত্রশাস্ত্রের 

আলোচনায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়ছিলেন। তাহার ন্যায় স্থুবন্ত। অতি ছুল্লত। 

তিনি নবদ্বীপে কাব্য-বাকরণার্দি অধ্যয়ন করেন, তৎপরে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনে 

প্রন হইয়া বিশেষ পারদর্শা হন। তিনি কাশীতে বছদিন বাস করিয়া সেখানে 

তাহার ধর্মময় জীবন অতিবাহিত করেন। কাশীতে তাহার প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির বহু 

লোক দর্শন করিতে যান। তন্ত্রবিষয়ে ও তক্তিপঙ্গীতবিষয়ে ইহ্ঠর কয়েকখানি 

পুস্তক আছে। 
৭। ৬হরিশ্চন্দ্র তর্করত্ব--তর্করত্ব মহাশয়ের পািত্যের কথা পঞ্িত-সমাজে বিশেষ- 

রূপে পরিজ্ঞত ছিল। ইনি স্বৃতিশান্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। মূলাজোড় কলেজে তাহার 

অবস্থানসমযে ছাত্রগণের স্থৃতিশাস্ত্রের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা ছিল। তিনি 

নবদ্ধীপে গিয়া শেষ জীবন অতিবাছিত করেন। ইহার বহু ছাত্র নান! স্থানে টোল. 
করিয়াছেন। 

৮। তন্ববীকেশ শাস্ত্রী__শান্ত্রী মহাশয় “বিদ্যোদয়” নামক, সংস্কত মাসিক পত্রের 

সম্পাদক ছিলেন। তাহার পিত। ৬মধুসূদন স্থৃতিরত্ব ও পিতামহ ৬আনন্দচন্দ্র শিরোমণি 

ইহ্ার। ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ গোক্রের অলঙ্কার ছিলেন । শাস্ত্রী মহাশয় টোলে শিক্ষা লাভ 
করিয়া লাহোরে ওরিএণ্টাল কলেজের দ্বিতীয় অধ্যাপক নিধুক্ত হন। তিনি পিতার 

একমাব্র পুত্র ছিলেন বলিয়া! পিত! ভাহাকে দুরে-রাখিয়! থাকিতে পারিতেন মা। পিতার 
ন্ 4 
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আদেশে তিনি ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নষ্ট করিয়া ৩০২ বেতনে সংস্কৃত কলেজে আসেন। 

এখানে তাহার বিশেষ পদোক্নতি হইয়াছিল। তাহার পাঠনা-প্রণালী সুন্দর ছিল। 

সাধূতা, নআরতা, চরিত্র-বল তাহার অসাধারণ ছিল। স্থতিশাস্ত্রে তাহার গভীর পাগ্ত্য 

ছিল। বঙ্গবাসীর প্রকাশিত স্থতিগুলির তিনিই অন্থবাদ করেন। তিনি এসিয়াটিক 

সোসাইটির ৮৫০০ পুথির ত।লিক। প্রস্তত করিয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে পরিষদের সদস্য 

ন। থাকিলেও বহু দিন তিনি ইহার সদস্ত-তালিক। অলস্কত করিয়াছিলেন এবং সাহিত্য- 

পরিষদ্ধের অধিবেশনা দিতে সময়ে সময়ে যোগঙ্গান করিতেন । 

বাধিক অধিবেশন ' 

আলোচ্য বর্ষে ১১ই জা উনবিংশ বাঁধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত 

আধবেশনে সভা পতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন। 

এই অধিবেশনে পূর্বববৎসরের কার্ধাবিবরণ পঠিত ও যথারীতি গৃহীত হয়, কার্ধ্য-নির্ববাহক- 

সমিতি গঠিত হয়। সহারক-সদশ্তগণ নির্বাচিত হন এবং নৃতন বৎসরের জগ্ঠ 

কার্ম্যাধ্যক্ষগণ নির্বাচিত হন। আট বৎসরকাঁল অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ দক্ষতার 

সহিত 'পরিষদ্দের নেতৃহ করিঘ! ভ্রীধুক্ত সারদ।চরণ মিত্র মহাশয় পরিষদ্দের সভাপতি 

হইতে এই অধিবেশনের পর অবসর গ্রহণ করেন এবং স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ্দ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয় সভাপতির পর্দে বত হন। 

মহামহোপাধায় শাস্ত্রী মহোদয়ের বিদ্বাবন্তা ও খ্যাতি ভারতবর্ষের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে" 

তাহার গভীর পাঁঙিতোর জগ্ঠ ইওরোগীয় পণ্ডিতগণও তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত 

দেখিয়। থাকেন। বাঁজাল। ভাঘাব পুষ্টিসাধন তাহার একপ্রকার জীবন-ত্রত। প্রাচীন 

বঙ্গভাষার অগ্ুশীলন এবং তাহার ইতিবত্ব-সংগ্রহার্দি ব্যাপারে তাহার কৃতিত্ব ও 

পরিশ্রম সর্ধজনবিদিত। তিনি ইতিপূর্বে একাধিক বার এই পরিষদের সহকারা 
সভাপতি ছিলেন এখং বিশেষভাবে তাহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে ইতিপূর্বে পরিষং 
হইতে অনেক অপ্রকাশিত পূর্ধব বাঙ্গালা-পুথ প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য বে 

অর্থাৎ ১৩২০ বঙ্গাঝে অন্যান্য নানা? কাঁধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও শাস্ত্রীমহাশয় যেরূপ 

ভাবে পরিষদের সভাপতির কাধ্য কবিষাছেন, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার 

বিধয়। তাহার নেতৃত্ে আমরা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিব, সন্দেহ 

নাই। সংস্কৃত ভাষা হইতে দুরূহ গ্রন্থাদ্দি বিশেষতঃ দার্শনিক গ্রন্থাদি ভাষাম্তর 

করা অতি কঠিন। কি উপায়ে ইহ! সুন্দররূপে সম্পার্দিত করা যায় এবং 

অল্প আয়াসে প্রত্রতত্বের ও প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের জটিল অংশগুলি সাধারণের 

বোধগম্য করা যায়, তাহা কথোপকথনচ্ছলে আলোচন! করিবার জন্ত আলোচ্য 

বর্ষে প্রতি মাসে অন্ততঃ এক দিন একটি করিয়! 'আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান 
করিতে সভাপতি মহাশয় আদেশ করেন। তদ্দন্ুসারে কয়েকটি মাত্র আলোচনা 

সতাযর অধিবেশন হইয়াছিল; কিন্ত ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, নামা কারণে উহ্বার 
কার্য ঠিকমত পরিচালন করিতে পারা যায় নাই। 
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শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিক্র মহাশয় পরিষদের সভাপতির পদ হইতে অবকাশ গ্রহণ 
করিয়াছেন বটে, কিন্ত সুখের বিষয় যে, তিনি অন্যতম সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ 

করিয়। সভার কার্যো সর্বদাই মনোযোগ দিয়। থাকেন। 

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ দির তালিক]। 

১ম মাসিক অধিবেশন, ৮ই আষাঢ় (১) নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞান- শ্রীযুক্ত মন্মথমে!হন. বস্তু 
এম এ। 

(২) ভাওয়ালের গাজীবংশ- শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় । 
(৩) বন্দাবন দাস ঠাকুর ও তাহার রচিত চৈতন্যভাগৰত-_- 

শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী । 

২য়_-২৯শে আষাঢ় (৪) প্রাচীন পদানলী ও পদকর্তু গণ_-শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ৷ 

৩য়--১ল] ভাদ্র (৫) তর্কের পরিভাষ।-__্রীযুক্ত বনমা'লী বেদান্ততীর্থ এম্ এ। 

(৬) চ-বর্গাঘ় বর্ণপমূহের উচ্চারণ --ভ্রীষুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এম্ এ। 

(৭) ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ--ভ্রীযুক্ত ঘোগেন্্রচন্দ্র ভোঁমিক। 
৪র্থ_-১২ই আব্বিন (৮) বীকুড়। দর্শন শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী। 

(৯) বজের চন্দ্ররাজগণের পূর্বতন রাজপাট-- শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল। 

(১০) শঙ্ষর-কৃত পাষণড-মর্দন__ ঃ) 
৫ম-_-১৪ই অগ্রহায়ণ(১১) বঙ্গাধিপ রাজভট-_ ভ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব। 

(১২) প্রাচীন কামরূপের রাজমালা-শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্ভাবিনোদ এম্ এ 

(১৩) তাড়িত বিজ্ঞানের পরিভাধা-শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

এম্ এ। 

(১৪) বাণীকঞ্ঠের মোহমোচন নামক ভক্তিগ্রন্থ-_ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 
: মুস্তফী। 

৩্__৬ই পৌষ (১৫) গৌতমের ্যায়দর্শন--ডাক্ত।র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 
এম্ এ, পি এচ ডি। 

৭ম--৫ই মাঘ (১৬) সারদা লিপি ও ডোগরা বর্ণমাল।--কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গা 

নারায়ণ সেন শান্্রী। 

(১৭) অতীতে “ল+ এবং ভবিষ্যতে “ব" প্রত্যয়-ভ্রীযুক্ত বসন্তকুমার 

চট্টোপাধ্যায় এম এ। 

(১৮) প্রাচীন পুথির বিবরণ-_সুনগী শ্রীযুক্ত আবছুল করিম। 

৮ম-_- ১০ই ফাল্গুন (১৯) দেশতেদে বাঙ্গাল ভাষার আকার-ভেদ-শ্রীযুক্ত কুঞ্তকিশোর 

৭ চৌধুরী। 
ঈম--২৪শে ফান্তুন (২০) কৃত্তিবাসের জন্মশক--রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় 

বিদ্যানিধি এম এ, 
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১*ম মাপিক অধিবেশন, ১৫ই চৈত্র (২৯) কৃুষ্খ-জন্মলীল! নামক পুথির বিবরণ--জীযুক্ত 

(২২) মানডভূমের গ্রাম্য সঙ্গীত-_শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্। 

এই সমস্ত অধিবেশনে প্রদর্শিত ভ্রব্যাদির তালিকা । 

৯। উনবিংশ বাধিক অধিবেশন, ১১ই জ্যৈষ্ঠ 

প্রদাত। প্রদশিত দ্রব্য 

যুক্ত মহেশচগ্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ_- কাশ্দীর রাজ্যের হুইটি বৌপাযুদ্রা 
শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায়-- নানাদেশীয় নয়টি তাতমুদ্রা 

২। বিংশ বাধিক, প্রথম মাসিক অধিবেশন, ৮ই আষাঢ়, 
রাজ শ্রীযুক্ত যোগীক্জনারায়ণ রায় বাহাছুর-_ তেরটি সুবর্ণমুদ্র। যথা।__ইঞ্ট ইঞ্জিয়া কোং) 

ষ্টার পাগোডা, জয়পুর মহারাজ সওয়াই রাম সিং, মুশিদ্দাবাদী ইস্ট ইত্ডিয়া কোং 

মোহর, পাতিয়াল। ষ্টেট, নেপাল ষ্টেট, শাহজাহান, শাহজাহান (আগ্রা), 
আকবর (ম্ুরাট), আকবর (আহম্মদ্রীবাদ) ৪টি ও সের শাহ। 

৩। দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন, ২৯শে আধাঢ়,_- 

শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনারায়ণ রায়-_ (১) প্রস্তর-সুত্তি এবং বিষুনমৃত্তি, ২) তার। ব। তৈরবী-মুর্তি। 
৪। তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, ১ল। ভাদ্র, 

জীমুক্ত অমৃতলাল দাস ৭-_ পাঁচটি প্রস্তর-মুত্তি;-€১) ভগ্ন বিষুমুন্তি। (২) কোন দেবী- 
মৃত্তির ভগ্নাংশ। এক দিকের ছুই হস্ত ও আর একটি বাহুমূল বর্তমান, এক হস্তে 
ধনু, অপর হস্তে সম্ভবতঃ বজ্র-ঘণ্ট।| (৩) পন্মাসনে সমাসীন ধ্যানস্থ মূর্তির নিয়াংশ, 

পাদদেশে বৃযমূর্তি, প্রধান মৃত্তির পরিধানে জানুদেশ পর্্যস্ত ফুল-কাটা বস্ত্র বা ব্যা্র- 
চর্মা। বৃষের পশ্চাতে উপাসিকা মৃত্ধি, বষের সম্মুখে নর্ভবঁনশীল মৃষ্তি। (৪) কোন 
দেবমুত্তির উপরিস্থ কীর্ডিমুখ | (৫) কোন দেবমুর্তির পাদপীঠের ভগ্রাংশ। 

৫। চতুর্থ মাসিক অধিবেশন, ১২ই আশ্বিন__ 
জীযুক্ত রামেজনুদ্দর জ্রিবেদী ***. একটি প্রস্তর-মৃত্তি 
শ্রীযুক্ত অদ্িকাচরণ ব্রহ্মচারী টনি উৎকীর্ণ শিলাথণ্ড (কক্রিম ছাচ মাত্র ) 

শ্রীযুক্ত পৃর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ .... একটি তাত্রমুদ্রা (আধুনিক) 

৬। পঞ্চম মাসিক অধিবেশন, ১৪ই অগ্রহায়ণ__ 

জীধুক্ত অর্ণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-_বৌদ্ধযুগের ক্ষুদ্র প্রস্তর-মুক্তি। 
৭। সপ্তম মাসিক অধিবেশন, ৫ই মাঘ-- 

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্দ্র নম্দী-- আটটি স্ুবর্ণমদ্রা,_-(১) মহম্মদ তোগলক, 
(২) ফিরোজ তোগলক এবং তাহার পুত্র জাফর খা, (৩) গিয়াসুদ্দিন বলবন, (৪) গিয়াসুদ্দিন 

মহম্মদ শাহ., (৫) জালালুদ্দিন ফিরোজ খিল.জি, (৬) ফিরোজ তোগলক, (৭) আলাউদ্দিন 
মহচ্মদ খিল.জি ও (৮) আকবর। 
জনৈক বন্ধু-'এরটি দ্বর্ণগুদ্রা-_ প্রথম চন্দ্র 1) 
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বিশেষ অধিবেশন 

অ(লোচ্য বর্ষে পরিষদের ছুইটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল । 

প্রথম বিশেষ অধিবেশন-_8ঠ। শ্রাবণ 
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশার্থ মহামহো- 

পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শীন্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সভার অধিবেশন হয়। 

নির্দারিত দিনে অপরাহু পাঁচ ঘটিকার সময় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে এই সভার 
অধিবেশন হইবে বলিয়। বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। বেল! ৩টার সময় হইতে অধি- 

বেশনে যোগ দিবার জন্য পরিষৎ-মন্দিরে লেকসমাগম হইতে আরম্ভ হয় এবং 

এক ঘণ্টার ভিতরেই উপস্থিত ভদ্রলোকদের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, 
পরিষদের কর্তৃপক্ষ দ্বিতলে একটি এবং নিয়তলে অপর একটি অধিবেশন করিতে 

হইবে বলিয়। স্থির করিতে বাধ্য হন। বেলা চারিটার পর জনতা আরও বৃদ্ধি 

হইতে থাকে এবং পাঁচটার সময় লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে; পরিষৎ- 
মন্দিরে এই বিশেষ সভার অধিবেশন একবারে অসম্ভব হইয়। পড়ে। তখন পারিষৎ- 

মন্দিরের সন্নিহিত সুপ্রসিদ্ধ জৈন মন্দিরের অন্তর্গত বৃহৎ অঙ্গনে এই বিশেষ অধিবেশনের 

ব্যবস্থা কর। হয়। এই অধিবেশনের সুবিস্তৃত কার্যবিবরণী পরিষদের মাসিক 

কার্ধ্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীযুক্ত রায় বদরি দাস বাহাছুর জৈন মন্দিরে এই 
অধিবেশনের স্থান দান করিয়া পরিষদের মহছুপকার করিয়াছেন। এই জন্ত তিনি 

পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র । 

দ্বিতীয় অধিবেশন--১২ই আশ্বিন 
সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক- 

প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 

শাস্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন এবং ইহার বিস্তৃত কার্য্যবিবরণ 

মাসিক কার্ধ্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। 

কার্ধ্য-নির্বাহৃক-সমিতি 

আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন; 

পরিষদের নির্বাচিত সভ্যগণ 
্ীুক্ত রামে্সুম্দর ব্রিবেদী 'এমু এ, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়'এম এ, . 

শীযু্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যার্ট এম্ এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষণ গোস্বামাঁ শ্ীযুক্ত পাঁচকড়ি 

বন্যযোপাধ্যয়বি এ, রক্ত হেমেন্ প্রসাদ ঘোষ বি” এ, ৮ শৈলেশচন্্ মজুর, জীযু্ 
হেমন্ত সেন ওএম্ এ, প্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাূ্ণ, প্রযুক্ত মবণালকান্তি (ঘোব, প্রযুক্ত 
চারচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র মজুমদার এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত 
শশিভৃষণ মুখোপবীয়। শীবুক্ত শচীক্জপ্রসাদ বু শ্রীযুক্ত চণ্ীচরণ বন্দ্যোধ্দীধ্যায়। 

শীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী। | 
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শ।খা-পরিষদের প্রতিনিধি-সভ্যগণ 
রণ ব্রার 

্রয্ত দেবকুমার বরার্মা চৌধুরী, বরিশাল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী, 

রঙ্জপুর। শ্ীধুক্ত ঈবোধিসন্ব সেন এম্ এ, বি এল, বহরমপুর । তীযুক্ত াশুতোষ 

চট্টোপাধ্যায় এম এ, গৌহাটী। 

আলোচ্য বর্ষে কাঁধ্য-নির্বাহক-সমিতির বাইশটি অধিবেশন হইয়াছিল। প্রতি 

বৎসরের ন্তায় এ বৎসরেও কার্ধা-নির্বাহক-সমিভিতে নানারূপ কার্য আলোচনার্থ 

উপস্থিত হইয়াছিল। এই সমস্ত কাঁধ্যমধ্যে ক্যাম্পবেল মেডিকাল স্কুলে বাঙ্গাল। 

ভাঁধাতে কি তাবে শিক্ষা পুনঃ প্রবর্তন হইতে পারে, তৎসহদ্ধে আলোচনা, পৰি- 

বদের পুরাতন পত্রাদি রক্ষা সন্ধে নিয়মাদি প্রবর্তন, গ্রন্থপ্রকাশ-কার্ধোর সুশৃঙ্ঘল। 

ও সৌকর্ধ্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রাচান গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির বিলোপ সাধন 

; এবং তৎপরিধর্তে সাহিতা। দরশন। বিজ্ঞান। ইতিহাস-এই চারি শ্রেণীর চারিটি পরা" 

 অর্শসমিতি গঠন, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাা-প্রণয়নের জন্য কতকগুলি 

: সমিতি গঠন, মুদ্দিত সমস্ত বাঙ্গীল। পুস্তক যাহাতে পরিষদে এক এক খণ্ড পাওয়া 

যাইতে পারে, তৎসন্বন্ধে রাজ-সরকাবের নিকট এবং পুস্তক-প্রকাশকগণের নিকট 

. আবেদন, শাখা-পরিষদের নিয়মাবলী সংস্কার? বৈঞুবচরণ শেঠের ১নং ও ২নং 

লেনের নাম পরিবর্তন করিয়া এই ছুই লেনকে প্রপিদ্ধ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী 

মহাশয়ের নামানুসারে অভিহিত করার জন্য কলিকাতা মিউনিসিপালিটির নিকট 

আবেদন, পুস্তকালয়-সমিতি গঠন এবং পুস্তকীলয়ের নিয়ম সংস্কার প্রভৃতি কাধ্য 

বিশেষভাবে উল্লেখষোগা | পরিষদের নানাধিধ খান্য পরিচালন জন্য গত বধে 

যে সকল শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল এ৭ং পরিষদ্দের কার্ধা-নির্ববাহক-সমিতির 

সভ্যগণ ব্যতীত শ্রীধুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার 

যুক্ত রাধাগোবিন্দ কর, ডাঃ ভ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ রায় বাহাদুর, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র 

নাথ রায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালা, কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, ডাক্তার শ্রীযুক্ত 

গিরীক্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যুক্ত চারুচর্জর বঙ্গ, শ্রীযুক্ত চিত্তন্থখ সান্যাল, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দর 

মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত থগেন্্নাথ চট্টোপ।ধ্যায় প্রভৃতি সদ্বাশয় ও পরিষদের 

প্রতি শ্রেহ ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি এই সমস্ত শাখা-সমি৩র কাঁধ সহায়তা করাতে কার্ধ্য- 

নিশ্বাহক-সমিতি তীহাদ্দের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। কলিকাত। বিশ্ববিগ্ালয়ে কি ভাবে 

বাঙ্গগা ভাষায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহ। 

নির্ণয় করিবার জনা বর্ধশেষে এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। পূর্ববোক্ত বাইশটি অধি- 

বেশন বাতীত আলোচা বষে ৫ই অগ্রহায়ণ কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির এক বিশেষ 

অধিবেশন হইয়াছিল এবং এই আঁধবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে পরিষদের কর্তব্য অবধারিত হয়। এই সমস্ত 

অধিবেশন ব্যতীত সময়াভাবে কেবলমাত্র কলিকাতাবাসী কার্য্-নির্ববাহক- 
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সমিতির সভ্যপ্দিগকে পত্রধারা জানাইয়! চারিবার কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির কতকগুলি 
কার্ধ্য সম্পন্ন করাইতে হইয়াছিল। এতন্তিম্ন আগামী বর্ষে আর একটি আনন্দকর 
কার্যযর প্রন্তাধ গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পগিত মহ*শয়ের প্রস্তাবে কার্ধ্য- 
নির্বাহক-সমিতি আগামী ১৩২১ বঙ্গাবে শ্রীযুক্ত রামেজ্রনুন্দর ক্রিবেদী মহাশয়ের বয়ঃক্রষ 

পঞ্চাশত্বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাহাকে অভিনন্দন করিবেন, স্থির হইয়াছে। 

কাধ্যালয় 

আলোচ্য বধের প্রারস্তে "শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র ও আ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয়দ্বয় পরিষদের সহকারী সম্পাদকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত প্রবেধচন্জ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় তাহাদের স্থানে 

সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঁচ বৎসর 
পরিষদের সহকারী সম্পার্দকরূপে কার্য করিয়াছেন। সহকারী সম্পাদকরণপে অন্যান্ 
কার্য্যের মধ্যে পরিষদের পুথিশাল1 ও চিঞ্রশ!লার ভ্রীসম্প|দনে রাখাল বাবু অতিশয় যত্ব ও 

পরিএম করিয়াছেন, তজ্ৰন্য পরিষৎ তাহ।র নিকট চিরঞ্তজ্ঞ থাকিবেন। ঝাজসরকারের 

প্রদত্ত দানের নিয়মান্ুসারে পরিষৎকে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রতি বৎসর ৩৬০০২ টাক ব্য 
করিতে হইবে, স্থির হয়? খগেন্দ্র বাধুর তন্বাবধানেই প্রথম বৎসর অর্থাৎ উনবিংশ বর্ষে সেই 
৩৬০*২ টাকা যথোপযুক্ত ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি সেই সময়ে যেরূপ পরিশ্রম ও 
উৎসাহ সহকারে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, ভজ্জন্ত পরিধত্ হার নিকট কৃতজ্ঞ। 

আলোচ্য বর্ষে অন্যতম সহকারী সম্প।দ্ক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের উপর 
মুখ্যতঃ গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশের তার ন্টস্ত ছিল। পরিষদের প্রতি শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 

বাবুর অন্থরাগ ও শ্রদ্ধা শ্বভাবপিদ্ধ। বল] বাহুল্য যে, তাহার প্রতি যে সকল কার্যের ভার 

আছে, তাহা সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পাদন করিয়াও তিনি নান! প্রকারে পরিষদের কার্ধেট 

সম্পাদককে সাহায্য করিতে সর্বদাই প্রস্তত। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপর 

চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান, সভা-সমিতি আহ্বান ও কার্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্ের ভার 
অর্পিত ছিল। হেম বাবু যে ভাবে পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্যালয়ের সুশৃখলা বিধান 

এবং সাধারণতঃ সকল কার্য্যের পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহা অল্প কথায় ব্যক্ত কর] যায় 

না। পরিষৎ গত সাঁত বৎসর কাল হেম বাবুকে সহকারী সম্পাদ্করূপে পাইয়া বিশেষ 

উপকৃত হইয়াছেন । ভাহার ন্যায় সহকারী পাইয়। রামেন্্র বাবুর স্তায় সম্পা্দকও আপনাকে 

অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে করিতেন এবং বর্তমান সম্পাদকের পক্ষেও সে কথা সর্বতোভাবে 

প্রযোজ্য। কবিরাজ শ্রীযুক্ত হুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের উপর পূর্ব বৎসরের ন্যায় 
আলোচ্য বৎসরেও পরিষদের আয়-ব্যয় ও হিসাবাদি কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল এবং পুর্ব 

বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও হূর্গানারায়ণ বাবু অত্যন্ত সতর্কতা ও:তীক্ষু দৃষ্টির সহিত 

তাহার প্রতি ন্যণ্ড কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছেন। ব্যয়ের অনুপাতে পরিষদের যেরূপ 
অল্প আঁয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত ছুর্গানাক়্ায়ণ সেন মহাশয়ের মত একজন তীক্ষুদৃষ্টিসম্পর় আয়: 
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বায়ের ভারপ্র/প্ত সহকারী সম্পাদকের বিশেষ প্রয়োজন ; সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয় নিজের 

অন্যান্য নান! কার্যে বাপূত থাক্য়াও যে ভাবে সাহিত্য-পরিষদ্ধের জন্য পরিশ্রম 
করিতেছেন, তজ্জন্য সাহিত্য-পরিষৎ তাহার নিকট বিশেষভাবে খণী। অন্যতম সহকারী 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের উপর পরিষদের পুধিশাল৷ পর্যবেক্ষণের 

ও চিন্রশালার কা্য-সম্পাদনে চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়কে সাহায্য করিবার ভার ন্যস্ত ছিল 

এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপর প্রধানতঃ পরিষদের সাধারণ সভাগুলির 

অধিবেশনের তবাবধানের তার ও নূতন সদস্য সংগ্রহের ভার ন্যন্ত ছিল। ইহার উভয়েই 

দক্ষতার সহিত নিজ নিব্র কাধ্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই জন্য ইহাদের সকলেরই নিকট 

পরিষৎ কৃতজ্ঞ 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ও হিসাবরক্ষক 

শ্রীযুক্ত নুর্য্কুমার পালের যত্ব ও পরিশ্রমের কথ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সহকারী 

সম্পাদকগণের সহিত এই ছুই বিশ্বস্ত কর্শচারী প্রায় দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়৷ পরিষদের 
সকল কার্ধ্য স্ুশৃঙ্খলায় সম্প*্ন করিয়াছেন। পরিদের কার্য্যালয়ে কার্যকাল বেল। ২টা 
হইতে বাত্রি ৮ট। পর্য্যন্ত; কিন্তু এই দুই কর্মচারীর কি সকালে, কি ছুপ্রহরে। কি রাঝ্মিতে-_ 

কখনই কাজের বিরাম ছিল না । শ্রীযুক্ত বিনোদবিষ্থারী ণ্ত, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কৌচ 
ও শ্রীধুক্ত নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রসতি কর্ধচারীরাও সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়। 

পরিষদের কার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছেন। 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অগ্ততম লেখক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ পরিষদ্দের কাধ্য 
পরিত্যাগ করাতে তাহার স্থলে অন্য কোন লেখক এ পর্যন্ত নিযুক্ত হন নাই। পরিষদের 

প্রুফ দেখার কাধ্যের জন্য একজন অনন্কন্খা কম্মচাখীর প্রয়েেজনের কথা গত বার 

কার্ধ্য-বিবরণীতে বল। হইয়াছিল এবং সেই হেতু আলোচ্য বৎসরে শ্যুস্ত নলিনীরঞ্জন 

প্িত মহাশয়ের পরিবর্তে শ্রীযুক্ত তারাগ্রসন্ন ভষ্টাচাধ্য মহাশয়কে এই পদে নিযুক্ত 

কর। হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথি-বিতাগের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন 
রায় বিহ্বদবল্লত মহাশয় প্রায় দেড় মাস কাল পুথি সংগ্রহের জন্য বীকুড়া, মানভূম £ভৃতি স্থানে 
গিয়াছিলেন। এই সময়ের জন্ত অস্থায়িভাবে শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ বিস্ভাবিনোদ মহাশয়কে পুথি- 
শালার সংগৃহীত পুথির তালিকা প্রস্তত কার্ষ্যে নিযুক্ত কর! হয়। এই দেড় মাস ব্যতীত প্রয়োজন 

হওয়ায় আরও দেড় মাস পণ্ডিত অঘোরনাথকে রাখ হয়। মোট তিন মাসে তিনি পরিষদের 

সংগৃহীত অনেক সংস্কত পুথির তালিক। প্রস্তুত করেন। আলোচ্য বর্ষে কর্মচারিগণ মনোযোগ 

ও উৎসাহের সহিত নিদিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত বন্থ সময়ে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে পরিশ্রম 

করিয়। স্বীয় স্বীয় কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। 

পরিষৎ মন্দির 

,“ আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দিরের শোভা ও গৌরব বর্ধনা্থ প্রযুক্ত মনিমোহন সেল ও তাহার 
স্রাতৃগণ তাহাদের স্বগীয় পিত! ডাক্তার রামদাস সেনের ব্রোমাইড চিত্রের পরিবর্তে সুরঞ্জিত 
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তৈলচিত্র, লালগোলার রাজ! শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্নারায়ণ রা বাহাছুর স্বর্গীয় কবিরাজ গঙ্গাধর 
সেনের তৈলচিত্র এবং শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয় স্বীয় পিত! প্রাচীন কবি স্বর্গীয় কেদার- 
নাথ দত্ত মহাশয়ের তৈলচিত্র উপহার দিয়াছেন। পরিষদের অতি প্রাচীন সদস্ত শ্রীযুক্ত 
পরেশচন্ত্র সোম মহাশয় একটি মেহগনি কাণ্ঠের শেলফ্ (পুস্তকাধার) উপহার দিয়াছেন। প।রষৎ 

ইহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। অর্থাভাবে পরিষৎ মন্দিরের যে সমস্ত অভাবের কথা গত 
ছুই বংসর সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত কর! হইয়াছে, সেই সমস্ত অভাবের কোনও বিশেষ প্রৃতি- 

বিধান এ পর্যন্ত হয় নাই। কেবল মাত্র পরিষৎ নিজের ব্যয়ে কর্মচারীদিগের বসিবার ঘরে 
একটি পাখার বন্দোবস্ত করিতে পারিয়াছেন এবং গ্রন্থাগারের ব্যবহারের জন্ত দুইটি বৃহৎ 
আলমারী প্রস্তত করাইয়াছেন। যাহাতে পরিষদের এই সকল অভাব দূরীভূত হইতে পারে, 
সেই জন্য পরিষদের সদস্তগণের নিকট আমাদের কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি। আলোচা 

বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন কলিকাতাতে হইয়াছিল এবং পরিষৎ মন্দিরে এই 

সন্মিলনের কার্যালয় স্থাপিত ছিল। এতদ্যতীত আলোচ্য বর্ষে অন্তান্ঠ বৎসরের ন্যায় নানা 

সাধারণ কার্যে পরিষৎ মন্দির বাবহৃত হইয়াছিল । 

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরই উপর গ্রন্থাগারের সমস্ত ভার 
ন্স্ত হইয়াছিল। তাহার সাহায্য করিবার জন্য কা্্য-নির্বাহক-সমিতি ১৩২০ বঙ্গাবের 
২৯শে বৈশাখ হইতে একটি পুস্তকালয়-সমিতি গঠন করিয়া দিয়াছেন। বা 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্যাতৃষণ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণী; 

্ীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্সথমোহন বন্থ এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 
এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বস্, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ও শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখো- 

পাধ্যায়কে সদশ্ত লওয়া হয়। গ্রন্থাধ্যক্ষ অসিত বাবুই এই সমিতির সম্পাদক হন। পুস্তকালয়ের 

জন্য পুস্তক ক্রয়, পুস্তক-রক্ষার ব্যবস্থা, তালিকা প্রণয়ন, পুন্তকীলয়ের কর্চারি-নিয়োগ 

প্রভৃতি পুস্তকালয়-সংক্রাস্ত যাবতীয় কার্য্-নির্ধাহের ভার এই সমিতির প্রতি অগিত হয়। 

্রস্থাধ্যক্ষ অসিত বাবুর সাহায্যে এই সমিতি আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সন্বন্ধীয় প্রাচীন 

নিয়মাদির সংস্কার করা ভিন্ন আর কোন কার্য করিতে পারেন নাই। গত বর্ষের ১৯শে 

অগ্রহায়ণে কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি পুস্তকালয়-সমিতি কর্তৃক সুসংস্কত নিয়মাবলীতে আরও কিছু 

কিছু পরিবর্তন করিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। নানা কারণে এই সকল নূতন নিয়মানুসারে গত 

বর্ষে পুস্তকালয়ের কোন কার্ধ্য হয় নাই। বর্তমান ১৩২১ বঙ্গাবে যাহাতে এই সকল নিয়ম 

অনুসারে কার্ধ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে । অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা! ৷ 

মিউনিসিপালিটি গ্রন্থাগারের সাহায্য ৩০*২ টাকা হইতে বাঁড়াইয়া ৪৫০২ টাক করিয়া দিয়াছেন। ! 

এই সাহাধ্য জন্ত মিউনিসিপ্যালিটির নিকট পরিষৎ বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ । পূর্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্তায় 
আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের হিতৈষিগণ পরিষদের গ্রন্থাগারে পুস্তক ও প্রাচীন পুথি 

উপহার দিয়াছেন। এই সমস্ত উপহারদাতৃগণমধ্যে প্রযুক্ত দিলীপকুদার রায়, শ্রীযুক্ত 
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বরদাপ্রসাদ বনু, প্রযুক্ত কেশবচন্ত্র বন্ধ, শ্রীযুক্ত কালীপদ বনু, গ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী 
দত্ত ও গ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রমোহন দত্ত মহাশয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পরিষদের 

অন্যতম স্দস্ত ও পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত মহাশয় 
অযাঁচিতভাবে নানা গ্রন্থকার ও পুস্তক-প্রকাশকের নিকট হইতে পরিষদের জন্য বহু গ্রন্থ সংগ্রহ 

করিয়। দিয়া পরিষদের প্রতি বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধ! প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপকারের জন্ত 

তিনি পরিষদের কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদের পাত্র। এ বৎসর পরিষদের প্রার্থনায় বাঙ্গালার 
প্রাদেশিক রাজসরকাঁর বঙ্গদেশের সমস্ত ডিট্রুক্ট গেজেটিয়ারের এক এক থণ্ড পরিষদের 

পুস্তকাগারে প্রদান করিয়াছেন। বেঙ্গল লাইব্রেরীর প্রদত্ত পুস্তক-সংগ্রহে উক্ত লাইব্রেরীর 

 গ্রস্থাধাক্ষ শ্রীযুক্ত দন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ মহোদয়ের চেষ্টায় ওযত্কে পরিষৎ প্রায় ১৯,৭০০ ইংরাজি, 
বাঙ্গালা, সংস্কৃত, উর্দ,, উড়িয়া প্রভৃতি নানা ভাষায় মুদ্রিত পুস্তক ও পুস্তিকা উপহার প্রাপ্ত 

হইয়্াছেন। এই দানের জন্ত রাজসরকাঁর ও মন্মথরাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতভ্ত। 

বান্ধব-পুস্তকালয়ের পুস্তকরাশি ও আসবাঁবাদির দান সম্বন্ধে উত্ত লাইব্রেরীর সহকারী সভাপতি 

ও পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীনুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় পরিষৎকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 

তাহা পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। কার্ধা-নির্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, একখানি মর্্র-প্রস্তার 
বান্ধব-পুস্তকালয়ের 'এই দানের কথা৷ উৎকীর্ণ করাইয়া সাহিশ্য-পরিষদের প্রাচীর-গাত্রে রক্ষা 

করিবেন। আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর সুশীলর্গাতি-নিবাসী 

বর্তমানে কলিকাতা-_-ইটালি-পদ্মপুকুরবাসী স্বনামধন্য ৬যোগীন্্রন্্র ঘোষ মহাশয়ের উপযুক্ত পূত্র 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল নহোদয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এক প্রস্থ টেস্গুর গ্রস্থাবলী পরিষদের 
পুস্তকালয়ে উপহার প্রদান করিয়াছেন। সমগ্র টেন্ুরের মুল্য তিন সহ মুদ্রা। এ্রতিহাসিক 

মাত্রেই অবগত 'আছেন যে, এই টেস্কুরে অন্তান্ত বিষয় বাতীত বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের 
অনেক উপকরণ এবং অনেক গ্রাচীন বাঙ্গাল! গ্রস্থের তিব্বতীয় অনুবাদ আছে। এই অমূল্য 
রত্ন দানের জন্য সতীশ বাবুর নিকট পরিষৎ চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন। পরিষদে আলোচ্য বর্ষে 

সাময়িক পত্র মধ্যে ৬ খানি দৈনিক, ৫১ খানি সাপ্তাহিক, ৪ খানি পাক্ষিক, ১৪১ খানি 
মাসিক ও ২ খানি ত্রৈমাসিক পত্র সাহিত্য-পরিষতপত্রিকার বিনিমন্ে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 
এই সমস্ত সাময়িক পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকগণকে পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। 

পুর্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্তায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের পাঠাগার সাধারণের জন্ত উন্মুক্ত ছিল। 
পরিষৎ মন্দির সহরের একবারে পৃর্ব-সীমান্তরেখায় অবস্থিত বলিয়৷ সহরের সমস্ত ভদ্রবাস- 

ক্েন্ত্র হইতে দুরে থাকা সব্ধেও প্রতি দিন বৈকালে এখানে বহু পাঠকের সমাগম. হয়। 
'সহরের কোনও সাধারণ পুস্তকালয়ে এত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সমাবেশ দেখা যায় না। 

'উশ্বয়ের পায় এখানৈ বাঙ্গাল দেশের প্রত্যেক জেলার প্রায় সকল সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র 
' আসিয়া থাকে । এখানকার সাময়িক পত্রের টেবিলটিই একটি চিত্তাকর্ষক দর্শনীয় বস্ত। 
প্রত সংবাধপত্জ সহরের কোনও পাঠাগারে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাময়িক পত্রগুলিও 
খাহাতে সাধারণের নিত্য বাবহারের জন্য টেবিলের উপর সাজাইয়া গধিতে পারা যার, কার্ধ্য 
নির্কাহক-সমিতি তাহার উপফুক্ত ব্যবস্থা করিবার চেষ্টার আছেন। আশ! করা যায়, ' সহরের 
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অন্তান্ত অংশ হইতে এই অঞ্চলে যাতায়াতের স্থবিধার জন্ত আপার সাকু'লার রোডে ট্রামের রাস্তা 
হইয়া! গেলে, সহরবাঁসী এই পাঠাগারের আরও সদ্বহার করিতে পারিবেন। 

পুথিশালা 

পরিষৎ-পুস্তকীলয়ের পুথিশালার ভার মুখ্যতঃ শ্রীযুত্র বসস্তরঞ্জন রায় বিহত্বল্নভ 

মহোদয়ের হস্তে আছে। তিনি এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তাহার যত্বে ও পরিশ্রমে 
পরিষদের পুথির তালিকার কার্ধ্য সুষ্ুবূপে সম্পাদিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষেও পূর্ব পুর্ব 
বৎসরের গ্ভায় পরিষদের অনেক হিতৈষী বন্ধু অনেক প্রচীন পুথি উপহার দিয়াছেন । 

এই সকল বন্ধুগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ও শ্রীযুক্ত ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আলোঁচা বর্ষে মোট ১১১ খানি পুথি উপহার 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং ১৯৬ খানি পুথি ক্রীত হইয়াছে । পরিষৎ নিজ কর্মচারী 

পাঠাইয়া ৬৪ খানি পুথি সংগ্রহ এবং বিশৃঙ্খল পত্রাদি মিলাইয়৷ ১৬৮ খানি পুথি উদ্ধার 
ফরিয়াছেন। পূর্ব বংদরে ১৯৯৯ থানি পুথি ছিল। আলোচ্য বর্ষের শেষে এইরূপে মোট 
২৫৩৫ খানি পুথি হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গাল! পুণির সংখ্যা ১৭৩৯, সংস্কৃত 4৭৯১1 

অসমীয়। ৩, ওড়িয়া ১, হিন্দী ১, পাঁরসী ১২ খানি। ইহার মধ্যে ৪৯৯ খানি পুথি তালিকা- 

ভুক্ত হইয়াছে; ২৭খানি তালিকাভুক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়া আছে। ৫৪৫ খানিতে পুথির নাম, 
রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ, পত্র-সংখ্যাদিযুক্ত বীজক দেওয়া হইয়াছে । বাঙ্গালা 
প্রাচীন পুথির বিবরণধুক্ত তালিকার কার্ধ্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে । এ পর্য্যন্ত যে সকল 
প্রাচীন পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাঁর একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকাও গ্রস্তত হইতেছে। 

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী 

বিগ্ভাসাগর লাইব্রেরী বিদ্যাসাগর ষ্টেটের দেনায় লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত রাও 

যোগীন্্রনারায়ণ রায় বাহাছরের নিকট বন্ধক ছিল। আলোচ্য বর্ষে রেজিষ্টারীক্কৃত 

দূঁজিলদ্বার রাজা বাহাছুর উক্ত বন্ধকী পত্র ()1075578০ 16০) পরিষৎকে দান করিয়াছেন। 

উক্ত দলীলের বলে এক্ষণে এই লাইব্রেরী পরিষদের নিকট বন্ধক রহিল। লালগোলার 

রাজা বাহাদুর পরিষদের সর্ধবিধ উন্নতিকল্পে সর্বদাই মুক্তহস্ত। তীহার বদান্যতায় 

পরিষদের পুস্তকালয়ের যে ভাবে স্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইবার সুচনা! হইল, তাহাতে পরিষৎ রাঁজা 

বাহাছরের নিকট অপরিশোধনীয় খণে আবদ্ধ 'রহিলেন। রাজা বাহাছর এই বন্ধকী স্বত্ব 

পরিষৎকে দান করিয়া! বিস্তাসাগর লাইব্রেরীকে আপাততঃ উপযুক্ত, স্থানে সাধারণের দৃষ্টির 

মধ্যে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যুগপৎ বিস্তাসাগর লাইব্রেরী ও পরিষদের প্রভূত উপকার সাধন এবং 

বিস্যাসাগর মহাশয়ের নাম ও কীত্তি অতি উপযুক্ত ভাবে রক্ষার উপায় করিয়াছেন বলিয়া তিনি 

সাধারণের নিকটে বিশেষ ধন্তবাদের পাত্র । 

চিত্রশাল! 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দরনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের সহায়তায় ও নগেন্্র বাবুর অধ্যক্ষতায় ? 

চিত্রশালার কার্যাদি আ্মপরিচালিত হুইয়াছে'।. এই বর্ষে ৩০টি প্রাচীন মুদ্রা, ৯টি প্রস্তরমৃত্তি 
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ও ১ শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছে । ৩০টি প্রচীন মুদ্রার মধ্যে ২২টি সুবর্ণ, ২টি রৌপ্য ও 

৬টি তাশ্রমুদ্র!। 

পরিষদের যে সমস্ত হিতৈষী মুদ্রা, মৃগ্ডি প্রভৃতি দানদ্বারা পরিষদের সাহায্য করিয়াছেন, 
তীহাদিগের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে খণী। এই সমস্ত দাতার মধ্যে লালগোলার রাজ! 

যুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাঁয় বাহাদুর, কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্ত্রচন্ত্র নন্দী 
বাহাদুর এবং প্রীধুক্ত অমৃতলাল দাসগুপ্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ এতদ্বতীত পরিষদের 

জনৈক বন্ধু পরিষদের চিত্রশালাতে প্রথম চন্তরগুপ্ডের একটি. স্ুবরণমুদ্রা দান করিয়াছেন। এই 

বন্ধকর্তক এই ছুপ্রাপ্য মহামূল্য দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তিনি পরিষদের বিশেষ 

কৃতজ্ঞতাভাজন। তিনি নাম প্রকাশ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, এ জন্য তাহার এই সাত্বিক 

দান আরও মহিমমণ্ডিত | 
সহায়ক সদহ্য 

আলোচ্য বর্ষে সায়ক-সদস্তের সংখ্যা! ১৫ জন ছিল। ইহার মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অদ্বিকাচরণ 
্রঙ্মচারী, মুনণী আবুল করিম, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্নভ, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত 
বিনোদবিহারী বিগ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র ঘোষ 'ও শ্রীযুক্ত 
অমৃতগোপাল বনু মহাশয়গণ পরিষদে প্রবন্ধ প্রেরণ, মাদিক অধিবেশনে প্রবন্ধাদি পাঠ ও 
অন্তান্ত বিবিধ উপায়ে পরিষৎকে বিশেষ সাহায্য করিয়া ইহার ক্ৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

ছাত্র-সভয 

.. আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীধুক্ত মন্মথমোহন বস্থ এম্ এ মহাঁশয়ের তত্বাবধানে ছাত্র-সভার 
কার্ধ্য যথোচিত শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সভার কাধ্য-বিব্রণ পরিশিষ্ট 
মুদ্রিত হইল। 

পুরস্কার 

আলোচ্য বর্ষে ছয়টি পুরস্কারের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রবন্ধরচয্রিতৃগণের মধ্যে 
কয়েক জনের প্রার্থনামত আগামী ৩১শে জৈষ্ঠ পর্যন্ত এই প্রবন্ধ গ্রহণের দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
এই অন্ত আলোচ্য বর্ষে কোন পুরস্কার প্রদত্ত হইতে পারে নাই। 

পরিভাষা 

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের “তাঁড়িত- 

বিজ্ঞানের পরিভাষা” ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের 

প্গণিত-পরিভাষা" পরিষতপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, 

আলোচ্য বর্ষে পরিভাষা প্রণয়নের কার্ধ্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে । যাহাতে নানা বিষয় 
. সব্বস্থীক়্ পরিভাষা! প্রস্তুত হইতে পারে, তজ্জন্ত বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া অনেক টি ছোট 

[নিরভরা। 
 স্বৃতি-সমিতি 

: কে) নবীনজ্ স্বতিসমিতি_স্ূুবিনী আর্ট একাডেমীর অধ্যক্ষ জীযুক্ত রণদা্রসাদ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পপ্রিকা ২১ 

গণ্ত মহাশয়কে কবিবরের মূর্তি মর্থর প্রস্তরে নির্শীণ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। আশা 

কর! যায় যে, ১৩২১ সালেই মুর্তি নির্মাণ শেষ হইবে। 
(খ) কাশীরাম স্থতি-সমিতি-_এই স্থৃতিরক্ষার্থ পুর্বে ষে সকল সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, 

তদমুসারে কাসিমবাঁজারের মহারাজ বাহাদুরের আদেশে এক জক্ষ ইষ্টক প্রস্তত করান 

হইয়াছে । এ সংবাদ গত বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল। এ বৎসর কাটোয়ার স্থানীয় স্থতিসমিতির 

সদন্তগণের মধ্যে স্বৃতিরক্ষার উপায় লইয়৷ মতভেদ ঘটিয়াছিল। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে, শীক্ই 

একটি সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিয়া স্বৃতিরক্ষার উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করা হইবে। 

কাসিমবাজারের মহারাজ বাহাদুর এই সমিতির সভাপতিরূপে শীপ্রই এই অধিবেশনের 

ব্যবস্থা করিবেন। | 

(গ) চন্ত্রকান্ত স্থৃতি-সমিতি__-এই সমিতির কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। তবে 

রাজসাহী জোয়াড়ীনিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশি মহাশয় স্বর্গীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের 
তৈলচিত্র প্রস্ততের ভার গ্রহণ করিয়া পরিষদের ক্ৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 

(ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র স্থৃতি-সমিতি__-৬শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কবি কৃষ্ণচন্দ্রের একখানি 

তৈলচিত্র স্বব্যয়ে প্রস্তত করাইয়াছেন। এই ছৰি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কবির 
বাসস্থান সেনহাটাতে কিরূপে স্থতি রক্ষিত হইবে, তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই। 

সমিতি নানানপ প্রস্তাব করিয়া শেষে একটি স্তস্ত প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন। 

এতত্বতীত কবিবর ছিজেন্দ্রলাল রায় মহাঁশকের স্থৃতিরক্ষার ভার কাধ্য-নিব্বাহক-সমিতির উপর 

অর্পিত হইয়াছে এবং স্থির হইয়াছে যে, কবিবরের একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত 
হইবার ব্যবস্থা করা হইবে। এতদ্যতীত ,মীর্ মশারফ. হোসেন ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 

মহাঁশয়ের স্থৃতিরক্ষার ভারও কাধ্যনির্বাহক-সমিতির উপর ন্যস্ত আছে। ম্বর্গীয় কবি রজনী- 
কান্ত সেন মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রায় শেষ হইয়াছে । আশা করা যায় যে, শীদ্রই এই চিত্র 

পরিষদ্মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

রাঢ় অন্ুসন্ধান-সমিতি 

“বাড দেশে প্রাচীন এঁতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য পরিষৎ হইতে একটি সমিতি গঠিত 

হইয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সমিতির অনুসন্ধানের রিপোর্ট অনুসারে ঝাকুড়া 
জেলাস্থ ছাতন গ্রামে বাশুলী দেবীর মন্দির এবং শুশুনিয়৷ পাহাড়স্থিত চন্দ্রবর্মীর শিলালিপি 

যাহাতে উপযুক্তরূপে রক্ষিত হইতে পারে, তজ্জন্য রাজসরকারের নিকট আবেদন করা 
হইয়াছে। উত্তর আসিয়াছে যে, এই বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য ইষ্টার্ণ সার্কেলের 
আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের সুপারিণ্টেণ্ডেণটকে আদেশ করা হইয়াছে । 

এই সমিতির যদ্ধে পূর্ধববৎসরে উজানী, মঙ্গলকেটি, সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী, উদ্ধারণপুর প্রভৃতি 
স্থানে, গত বর্ষে বাকুড়ার ছাতন! এবং শুণুনিয়া গ্রামে যে অনুসন্ধান-কাধ্য হইয়াছিল, তাহার 

সমস্ত বায় প্রদ্বতত্বান্থরাগী পরিষঘন্ধু জ্ীযুক্ত রাখালদাঁস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, এম, আর, এ, এস 

মহাশয় একাই নির্বাহ করিয়া! পরিষদের বিশেষ ক্ৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সহায়কসদস্ধ 
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যুক্ত অস্বিকাঁচরণ বরঙ্মচারী মহাশয়ের যত্বে শুরনগর সম্বন্ধে যে সকল অনুসন্ধান হুইয়াছে, 

তাহারও কোন ব্যয় পরিষৎকে দিতে হয় নাই। এ জন্য ব্রহ্মচারী মহাঁশয়ও পরিষদের 
ক্কৃতজ্ঞতাভাজন। আগামী বর্ষে যাহাতে এই সমিতির কার্ধ্য আরও নিয়মিতরূপে অগ্রসর হয়, 
তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত 

নগেন্্রনাথ বস্থ ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রমুখ পরিষদ্ন্ধুগণ সচেষ্ট আছেন 1.) 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। 

আলোচ্য বর্ষে পূর্ববৎসরের স্ঠায় সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীষুক্ত 
সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পত্রিকা ধ্যক্ষ ছিলেন। অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত 

হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় তাহাকে প্রবন্ধ-নির্বাচনে ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 

পত্রিকা -প্রকাশে সাহায্য করেন। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির সদস্তগণের নিকট হুইতে প্রবন্ধ- 
নির্বাচনে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে । এই জন্য পরিষৎ উক্ত পরিচালন-সমিতির 

সদস্যগণের নিকট কৃতজ্ঞ 

আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার ১৯শ ভাঁগের ৪র্থ সংখ্যা এবং ২০শ ভাগের চারি সংখ্যা এই মোট 

৫ সংখ্যা পত্রিকা বাহির হইয়াছে । এই হেতু আমরা পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট সবিশেষ 

ক্লৃতজ্ঞ রহিয়াছি। পত্রিকা-প্রকাশে বিগত কয়েক ধৎসর যে একটু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, 
আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আর তাহা! হইবে না এবং কার্য্যনির্বাহক-সমিতি ভরসা করেন যে, 
১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র--এই চারি মাসে যথাসময়ে পত্রিকা 

প্রকাশিত হইবে। 

এই পাঁচ সংখ্যা পত্রিকাঁতে সভাপতি মহাশয়ের অভিভীষণ ব্যতীত বিষয়-ভেদে নিষ্ন- 

লিখিত ৩৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । যথা,_- 

প্রাচীন সাহিত্য ৯ 
ভাষাতত্ব ৫ 

গ্রাম্য সাহিত্য ৪ 

ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব ৯ 

[ব্জ্ঞান ১০ 

দশন ২ 

৩৯ 

পরিষৎপত্রিকায় এই সকল প্রবন্ধে যে সকল মৌলিক গবেষণীর বিষয় প্রকাশিত হয়, তাহার 
' প্রতি সাধারণের দৃটি আকর্ষণ করিবার জন্য এই স্থলে গত বর্ষে যে সকল প্রবন্ধ. প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকের সার মর্ম এখানে বিবৃত হইল। | 

প্রাচীন সাহিত্য 

০) লী নাক রথ ক শসা বন্ষচারী মহাশয় বর্ধমান 
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জেলায় প্রচলিত গুণনিধি চক্রবর্তী, শ্রীকৰি পণ্ডিত, রামভদ্র, দ্বিজ গিরিধর, ছিজ শিবচরণ, 
কৰি কৃঞ্ণকান্ত, দ্বিজ মৌজীরাম ঘোষাল ও কবি কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য সার্বভৌম-_-এই আট জন 
অপ্রকাশিতপূর্বব সত্যপীরের পাঁচালী-প্রণেতার পরিচয় ও কবিতার নমুনা প্রদান করিয়াছেন । 

(খ) “কৰি কালিদাসের মনসামঙ্গল” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রঙ্গচারী মহাশয় 
কৰি কালিদাস এবং তাহার রচিত মনসামঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ক্রঙ্গচারী 

মহাশয়ের মতে এই কবির জন্মস্থান বর্ধমান ও বীরভূম জেলার সন্ধিস্থান কোন গ্রামে এবং 

ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ কিংবা বৈদা ছিলেন। মনসামঙ্গল খানি ১৬১৯ শকে রচিত হইয়াছিল 
এবং এই গ্রন্থে ১৩৩টি অধ্যায় আছে। 

) শ্শ্রীহট্র ও কাছাড় জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ” নামক প্রবন্ধে 
নি জগন্নাথ দেব মহাশয় শিলচর নর্মাল স্কুল লাইব্রেরীতে রক্ষিত সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! 

কতকগুলি প্রাচীন পুথির তালিক! প্রদান করিয়াছেন ও ইহাদের কোন কোনটির সংক্ষিত 
বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত সংগৃহীত পুথির মধ্যে একখানি সম্পূর্ণ সঞ্জয়ী মহা- 
ভারত এবং একখানি কাণীদাসী মহাভারত আছে। সম্পূর্ণ সঞ্জয়ী মহাভারত অত্যন্ত হুশ্রাপ্য 

হইলেও পরিষৎ-পুথিশালাগ্ন তাহার একখানি সম্পূর্ণ পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। শিলচর নর্মাল 
স্কুলের কাণীদাসী মহাভারত পুথিখানির হস্তলিপি ১৭৫ বৎসরের প্রাচীন। 

(ঘ) প্রাচীন বৈগ্যক পুথির বিবরণ” নামক প্রবন্ধে কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন 

শান্ত্রী মহাশয় অপ্রকাশিতপুর্ব ১১ খানি বৈদ্যক পুথির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই 
সমস্ত পুথিগুলির নাম,-_রত্বাবলী, পরিভাষা, সারতৈলিক, রত্রমালাধ্যায়, ভিষগুৎসব, নাড়ী- 

প্রকাশ, চিরতা ও চিতাশোধন, জারণ-মারণ-প্রয়োগ, কালনির্ণয় ও রোগবিনিশ্চয়। এই সমস্ত 
পুথির মধ্যে রত্বাবলী রাধামাধব বিগ্যারত্ব কর্তৃক, রত্বমালাধ্যায় রাজবৈস্য শ্রনারায়ণ অন্তরঙ্গ 

কর্তৃক, নাড়ীপ্রকাশ্ শঙ্কর সেন কর্তৃক, কালনির্ণয় রামলোচন শর্মা কর্তৃক ও রোগবিনিশ্চয় 

মহামহোপাধ্যায় মাধব কবিরাজ কর্তৃক প্রণীত। 

(ড) প্প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তগণ” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ 

মহাঁশয় ১৬শ ও ১৮শ ভাগ সাহিত্য-পরিধং-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের অনুবৃত্তি করিয়াছেন 
এবং এই প্রবন্ধে গৌরদাস, গৌরমোহন, গৌরনুন্দর দাস, গৌরীদাম, ঘনরাম, ঘনশ্বাম ও 

চণ্ডীদাসের পদাবলীর ধারাবাহিকরূপে পরিচয় দিয়াছেন। 

(5) “অন্ধেশ্বরী ব্রত-পাঞ্চালী” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জীবেন্্রকুমার দত্ত মহাশয় চট্টগ্রাম 

অঞ্চলে গ্রাম্য মহিলা-সমাজে বহুকালাবধি প্রচলিত অন্ধেশ্বরী ব্রতের এক অপ্রকাশিতপূর্বব 

পাঞ্চালীর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই পার্শলীর লেখক শ্রীউমাচরণ গুরুঠাকুর। 

(ছ) প্বাণীকণ্ঠের মোহমোচন” নামক প্রবন্ধে শ্রীবুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বাকুড়া 

জেলাস্থিত ভূতেশ্বর গ্রামে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন পুথির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন? এই 

পুথি কবি বাণীকঞ্ঠ-রচিত। 

(জ) “দেবজিত” নামক প্রবন্ধে প্রীযুত কালীকান্ত স্বতি-বেদান্ততীর্ঘ মহাশয় অসমীয়া 
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সাহিত্যের একখানি পুথির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পুথিখানি মাধব কন্দলি-প্রণীত 

এবং ইহাতে দেবতাগণের সঙ্গে অর্জনের যুদ্ধের বিবরণ আছে। 

(ঝ) “শঙ্করকৃত পাষগুমর্দন” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত শিবচন্ত্র শীল মহাশয় বন্ধলে লিখিত 

একখানি প্রাচীন পুথির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন | এই গ্রন্থকাঁর বেদ-নিন্দককে পাষণ্ড বলিয়া- 

ছেন। এই গ্রন্থকার শঞ্কর ও অনন দেশে বৈষ্ণব-ধর্শী-প্রচারক শঙ্করদেব একই ব্যক্তি কি না, 

সেই সম্বন্ধে মন্রসন্গান আবহ্যক । 
ভাবাতত্তব 

(ক) “ম* নামক প্রবন্ধে কবিরাজ শ্রীপুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাঙ্্মী মহাশয় নিম্নলিখিত বিষয়- 

গুলি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; 
(১) ব্যাকরণের এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে বঙ্গদেশের “অ*কারের উচ্চারণ ভ্রষ্ট নহে। 
(২) ভারতের অন্ান্ প্রান্তের উচ্চারণ অপেক্ষা বাঙ্গালার উচ্চারণ বিশুদ্ধ। 

(৩) বর্ণ ও অক্ষর সংস্কার আবশ্তক হইলে, অ-কারের পরিবর্তন ও পরিবদ্ধন আবশ্ঠক 

হইবে না। কয়েকটি শিক্ষার শ্ৃত্র এবং ছুই একটি চিহ্ন স্থষ্টি করিলে অক্ষর ও উচ্চারণে 
পার্থক্য থাকিবে না। . 

(৪) হু-স্থানে অ 'অসস্থানে হ, ও-স্থানে অ এবং অবস্থানে ও যে সকল প্প্রান্তে প্রচলিত 

আছে, সে সকল স্থানে শিক্গা-দ্বারা উচ্চারণ সংযত করা ব্যতীত আর উপায় নাই। 
(খ) “বাঙ্গীল। ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 

অনেক উদ্দাহরণদ্বারা বাঙ্গালা শব্দের সহিত ওর'াও, তামিল, তেলেগু ও মুণ্ডা ভাষাতে প্রচলিত 
শবের সাদৃহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং চণ্ডীদাসের গ্রন্থ হইতে 'ও ধর্মমমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত 

ৃষ্টান্তদ্বারা অনেক আর্যেতর শবের বাঙ্গালায় এবং উড়িষ্যায় তুলাপ প্রয়োগ প্রমাণিত করিয় 
বলিয়াছেন যে, বঙ্গভাষায় প্রচলিত দেখা শব্দ গুলির কাল্পনিক সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি গড়িয়া না৷ লইয়া 
যদি সযত্বে দেশী শব্দকোষ সংগ্রহ করা হয় এবং প্রতিবেণী জাতির ভাষা শিক্ষা করিয়৷ যথার্থ 
বুৎপত্তি নির্ণয় করা যায়, তাহা হইলে অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। 

(গ) “চ-বগীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 
মহাশয় চ ও জ-বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নালে প্রকাশিত শ্রীযুত 
্রিয়ারসন সাছেবের মতের আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মহারাষ্ ও শূরসেন প্রদেশে 
গ্রচলিত প্রান্কত ভাষায় চ-বগীয় ধর্ণসমূহের অস্পষ্ট অর্থাৎ দন্ত্য উচ্চারণ হইত বলিয়া 
গ্রিয়ারসন সাহেব যে অনুমান করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে । তালব্য বর্ণের অস্পষ্ট উচ্চারণ 

দত্ত্য নহে। এখানে অন্পষ্ট অর্থে ক্ষীণ। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পারন্ত দেশের ভাষায় 
চ ও জ-বর্ণের উচ্চারণ সমুডভূত হইয়াছে এখং এই পারস্ত ভাষায় জ উচ্চারণ লক্ষিত করিবার 
অন্ত চারিটি এবং চ উচ্চারণ লক্ষিত করিবার জন্য তিনটি বণের উপ্তাবন হইয়াছে । বসন্ত বাবুর 
মতে এই উচ্চারণ ভারতীয় ভাষাসমূহে সংক্রামিত হইয়াছে । 

(ঘ) “দেশতেদে বাঙ্গালা ভাষার আকার-ভেদ” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কুঞ্জকিশোর 

চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, শ্রীহট্রের কথার ভিতরে হিন্দি, পারসী প্রভৃতি অনেক শব্ধ প্রবেশ 
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করিয়াছে । এই প্রবন্ধে তিনি অনেক দৃষ্টান্ত ঘ্বারা শ্রীহট্রে চলিত বাঙ্গাল! ভাষার ক্রিয়াপদ, 
সর্বনাম-পদ, কর্তুপদ, সম্বোধন-পদ, লিঙ্গ, বিভক্তি, বচন, ক্রিয়াবিশেষণ ও বিশেষ্য-বিশেষণ 
সম্বন্ধে বিশেষত্ব ও পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন । লেখক মহাশয় বলেন যে, শ্রীহট্রের ভাষামধ্যে 

অধিকাংশই বাঙ্গালা কথা এবং অনেক পরে হিন্দি কথাগুলি এই ভাষাতে প্রবেশ করিয়া- 
ছিল ও উন্নতির স্ায় অনুসারে সেই গুলি ক্রমে লোপ পাইতেছে। শ্রীহট্রের ভাষা যে বাঙ্গালা 
ভাষারই রূপবিশেষ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভাষার একই অঙ্গের বিকৃতি সকল দেশে 
সমান ভাবে দেখা যায় না। (কাঁন দেশে বাঁ বিশেষ্য অঙ্গে অধিক, কোন দেশে বিশেষণ অঙ্গে 

আঁধক, আবার. কোন দেশে ক্রিয়ার অঙ্গে অধিক.এবং কোন দেশে বা সর্বনাম অঙ্গে অধিক 

দেখিতে পাওয়া যার। শ্রীহট্রের বাঙ্গালার ক্রিয়৷ অঙ্গেরই বেশী বিকৃতি দৃষ্ট হয়। 

(উ) “অতীতে ল ও ভবিষাতে ব-প্রতায়” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
এম্ এ মহাশয় বলেন যে, সংশ্কুত ক্র, সৌরসেনী দূ, মাগী ড় বাল প্রত্যয় হইতে বঙ্গভাষাগ় 
অতীতিচিন্ধ ল-কারের উদ্ভব তইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ভবিষ্যতে তব্য প্রত্যয় প্রয়োগ হইত, 
প্রাকৃত ভাষার নিয়মানুসারে পদমধ্রাবন্তী ত-কারের লোপে এই তব্য অব্য বা এবা-তে পরিণত 

হয়। এই অব্য প্রভার ধবন্যপচয়বশতঃ অব বা য়ব রূপে পরিবন্তিত হইয়াছে এবং এই ম্-কার 

স্থানে ই-কাঁর প্রয়োগে বাঙ্গালা ভাষাতে ভবিষাতের গ্রতায়ের স্বষ্টি হইয়াছে । 

গ্রামা সাহিত্য 

(ক) “মুরশিদদাবাদের কতিপয় হে'য়ালি” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণ রাক্জ 

মহাশয় উক্ত জেলায় প্রচলিত ১*১টি হেয়ালি ও তাহার উত্তর সংগ্রহ করিয়াছেন। 

(খ) «বাঘাইর বয়াত” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্্র তৌমিক মহাশয় পৌধ- 
সংক্রান্তি উপলক্ষে ময়মনসিংহ গ্লোর ন|ন' স্থানে প্রচলিত এটি উৎসবের বিবরণ 

প্রদান করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ব্যাত্রভীতি হইতে এই উৎসবের সৃষ্টি হইয়াছে । এই 

উৎসব উপঙ্ক্ষে বালকগণ যে কাবত1। আগুত্তি করিয়া ভিক্ষী করে, সেই কবিতার নাম 

« বাধাইর বয়াত? | 
(গ) *ভ্রীহট্রের পই ” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চৌধুরী বি এ মহাশয় 

প্রীহট জেলাতে প্রচলিত ৪১টি হেঁয়াল ও তাহাদের উত্তর সক্ধলন করিয়াছেন। 

(ঘ) “ময়মনসিংহের গীতি-রামায়ণ” নামক প্রবন্ধে শ্রীধুক্ত যোগেন্্চন্দ্র তৌমিক 

মহাশয় উক্ত জেলাতে গ্রচলিত রামায়ণ-গানের পদ্ধতির একটি সংক্ষিণ্ত বর্ণনা প্রদান 

করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ময়মনসিংহের গীতি-রামায়ণের তাব ও ভাষা উভয়ই 

কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বিভিন্ন । এই গীতি-রামায়ণের জেখক কে,তাহ। স্থির করিবার 

উপায় নাই। গীতি-রামায়ণলেখক কবি কৃতিধাসের দোহাই দিয়াছেন বটে ? কিন্তু কবি 

কৃত্তিবাস নিজেই যে ছুইটি রামায়ণের ন্যায় মহাকাব্য রচন] করিয়াছিলেন, তাহা 

সম্ভবপর হয় ন। এবং গীতি-বামায়ণের ভাব ও ভাষাও ইহার অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদ্দান করে 

না। গীতি-রাষায়ণের সমস্ত পাল। একজনের রচিত কি নাঃ তাহাতেও সন্দেহ আছে। 
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ইতিহাস ও প্রত্ুতত্ব 

(ক) তৃতীয় গোপাল দেবের শিলালিপি” নামক গ্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিনোদ- 
বিহারী কাব্যতীর্থ মহাশয় রাঁজসাহী জেলার মান্দ৷ নামক স্থানে আবিষ্কৃত একটি যুদ্ধ- 
জাপিক! প্রশস্তি-লিপির বিবরণ প্রদ্দান কহিযছেন। এই শিলাতে যে অক্ষর আছে, তাহ। 

খ্ী্টায় দ্বাদশ শতান্ধীর বঙগাক্ষর। রাম-চরিতে ভাল্পখিত আছে যে, রামপাল-পুত্র কুমার- 

পালের দেহত্যাগের পৰ তদীয় পুঝ্র (তৃতীয়) গোপাল কোন দলবিশেষের শক্র বলিয়া 

গণ্য হইয়াছিলেন এবং তাহার! কৌশল বিস্তার করিয়া! গোপালকে মারিয়া! ফেলে। কিন্ত 

এই শিলালিপি (তৃতীয় ) গোপালের হ্ামিত্বন্ছচক নিদর্শন। বোধ হয় যে, এই শিলা 

লিপি যাহাদের দ্বার প্রস্তুত হইয়।ছিল, তাহার] গোপাজকে রাজ বলিয়। মানিত। 

(খ) *উৎকলদেশীয় হ্বয়ভূ শিব লিজের বর্ণন1 এবং ছুইটি শক্তিমুত্তির আবিষ্কার” 
মামক প্রবন্ধে শ্ব্গঁয় বরদাপ্রসন্ন সোম রায় বাহাছুর উৎকলদেশীয় কতকগুলি শিবলিঙ্গের 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদ্দান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ভুবনেশ্বর-মন্দিরে কাপালিনী এবং 

কশোদরী নামে পরিচিত ছুই শক্তি-ুন্তি তারা-মুত্তি। 
(গ) *আসামভ্রমণ (তৃতীয় )” নামক প্রবন্ধে ক্রীযুক্ত পঞ্মনাথ ভটাচাধ্য বি্বাবিনোদ 

এম্ এ মহাশয় জোড়হাট ও শিবসাগরের কতকগুলি প্রাচীন মন্দির, দীঘিকা, কামান 

প্রভৃতির পরিচয় প্রধান করিয়াছেন। কামানগুলি সংখ্যায় ৫টি এবং এইগুলি আহ 
রাজগণের। এই পাঁচটি কামানের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা! বহৎ, তাহাতে কোন লিপ 

নাই, অপর চারিটির গাক্রে লিপি আছে। 

(ঘ) “একটি বুদ্ধমুত্তি” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাঁখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এমু এ 

মহাশয় পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত একটি পিতুল-নিম্মিত মৃত্তি সম্বন্ধে আলোচন1 করিয়াছেন। 
এই মৃত্তিটি ভূমিস্পর্শ-মদ্রান্থিত গৌতম-বুদ্ধের মৃত্তি এবং ইহার নিয়ে এক খণ্ড পিত্তলফলকে 
তিন পংক্তিতে ভৈক্ষুকী 'লিপিতে উৎবীর্ণ জিপি আছে। ড1ঃ বেগুল অনেক দ্বিন 
পূর্বে একবার এই লিপির পাঠোদ্ধারও করিয়াছিলেন। রাখাল বাবুর পাঠোদ্ধার এই 

পূর্ববোদ্ঞ পাঠোদ্ধর হইতে ভিন্ন । তাহার মতে ইহা' শ্রীবুদ্ধপৌত্র সজ্ঘশালা প্রদাত] রাণক 
যক্ষ পালিতের পুত্র আহবমল্লের ধর্্ার্থ দান। রাঁণক যক্ষ পালিত, তাহার পুজ আহব মল্ল 

ও বুদ্ধপৌব্র সঙ্ঘ সম্বন্ধে এই খোদিত লিপি ক্যতীত অপর কোনও কথাই ইহার পূর্বে 

আবিষ্কত হয় নাই। 

(ড) “বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও তদ্রচিত শ্রীচৈতন্য ভাবগত সম্বন্ধে ছই একটি কথা” 

নামক প্রবন্ধে শ্ীযুত অন্িকাচরণ ত্রদ্দচারী ভাতুকুীন মহাশয় বলেন যে, বন্দাবন দাস 
ঠাকুর নতিগ্রামে জদ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, নব টা মগাছীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। 
উহার মহাগ্রন্থ ভ্রীচৈতন্ত-ভাগবত কোন্ সম টিক ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া 
ক্ষচারী মহাশয় বলেন যে, একখানি প্রাচীন রানি 

১৪৯৭ শকে এই গ্রন্থ রচনা! শেষ হইয়া ্  টি / 
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(চ) “উত্তর-রাঢ-ভ্রমণ” নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত মণীন্রমোহন বস্থ বি এ, শ্রীযুক্ত 
হরিদাস পালিত ও শ্রীযুত রাখালদ1স বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ কর্তৃক জিধিত। এই প্রবন্ধে 
উজানী ও মঙ্গলকোটের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । মঙ্গলকে1টের প্রাস্তস্থিত 

বড়বাজার ব। নৃতনহাটের মসজিদের মধ্য চক্্রসেন নামক জনৈক রাঙ্জগার নামান্কি 

খোদিত লিপিযুক্ত কয়েক খণ্ড ওস্তদ্ুফলক পাওয়া! গিয়াছে । বাঙ্গালার ইতিহাসে চন্দ্র- 
সেন রাজার নাম নৃতন। খোদিত দিপিগুগির অক্ষর হৃষ্টীয় ১২শ বা ১৩শ শওাব্দীর বাঙ্গালা 

অক্ষরের অন্ুরূপ। এতছ্যতাত এই প্রবন্ধে এই স্থানে ্রাপ্ত আরবী অক্ষরে খোদিত তিনটি 

লিপির উল্লেখ আছে। এই তিনটি খোদ্দিত (নপি যথাক্রমে সাহজাহান, হুসেন সাহ ও 

নসরৎ সাহের রাজত্বকালের। 

(ছ) প্রাচীন কাষরূপের রাঁজমাল।” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য) 

বিদ্কাবিনোদ এম্ এ মহাশয় এ পধ্যস্ত আসাম প্রদেশে যতগুলি তাত্রশাসন আবিষ্কৃত 

হইয়াছে, তাহাদের সাহাধ্যে প্রাচীন কামরূপের একটি ঝাজমাল। গ্রথিত করিবার চেষ্টা 

করিয়াছেন। 

(জ) “কৃত্তিবাসের জন্মশক” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুত রায় সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় 

এম্ এ বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন যে, কৃত্তিবস ১৩৫৪ শকে ২৯শে মাঘ (১৪৩২ থ্2) ১১ই 

ফেব্রুয়ারী ) রবিবারের রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 

(ঝ) “বঙ্গের চন্দ্র-রাঞ্ছগণের পূর্বতন বাজপ।ট ও বংশ সন্ধে মন্তব্য” নামক প্রবন্ধে 

শরীযুত শিবচন্দ্র শীল মহাশয় বলেন যে, শাচন্্রধেবের তাত্রশাসনের প্রশস্তি-পাঠে মনে হয় 

যে, সুবর্ণচন্দ্রকে চন্দ্রের কুলে জাত, এরূপ কথা বলা আপত্তিগজনক। কারণ, তিনি যদ্দি 

চন্দ্রবংশীয় হইতেন;তাহ। হইলে তাহার পিতা পূর্ণচঞ্রের চন্দ্রবংশে উৎপন্তিও বণিত হইত। 
বিজ্ঞান 

(ক) « কালমেখের উপাদান” নামক প্রবন্ধে শীধুত ক্ষিতিভূযণ ভাছুড়ী মহাশয় 

কালমেঘের ব্রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল লিপিবদ্ধ করিরাছেন। এই বিষ্লেষণে কাল- 

মেঘে একটি তিক্ত পদার্থ পাওয়া গিরাছে ও এই পদ্দার্থের নাম “কালমেঘিন” দেওয়া 

হইয়াছে । এই তিক্ত পদার্থে কোন প্রকার অন্ন দিলে একটি গুড়া পদার্থ তলায় জমে। 

এই গুঁড়া পদার্থ একটি নৃতন এসিড ও এই এসিডের “কাল মেখিক" নাম দেওয়া হইয়াছে। 

কাল মেঘে হলদে তেলের মত একটি জিনিষ পাওয়া গিয়াছে ও ইহার নাম দেওয়া 

হইয়াছে “প্যানিকি উলি”। 

(খ) “গণিত-পরিভাষা” নামক প্রবন্ধে শ্রীমৃত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, 

বি এল, মহাশয় ভাস্থরা চার্ধয-গ্রশীত. লীলাবতী, বীজগণিত ও গোলাধ্যায়। ত্রচ্ধ ঠপ্ত-প্রণীত 

বীজল্ফুটসিদ্ধাত্ত এবং চতুর্বেদ:পু রা ৯ স্বামি-বিরচিত ব্রহ্ম সিন্ধাত্ত-ভাষ্য হইতে সঙ্কলিত 
গণিত শাস্ত্রের পরিভাষা প্রকাধৃ পরছেন ূ 

(গ) পচান্দর” নাধ প্রব্ে কবিরাজ ভ্রীযুত ছূর্গংনারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় 
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ছোট চান্দর নামক উত্ভিদের মূলচুর্ণের ভৈষজ্য-ততব আলোচনা করিয়াছেন। এই মুলচর্ণ 

তিক্তরস, বিকাশী, শীতবীর্যা, বাতপিত্তান্থুলোমক: অবসাদক, নিদ্রাকারক, শারীর ও মানস 

উত্তেজনানাশক। 
(ঘ) « ছোট চান্দরের উপক্ষার” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুত হুর্ধ্যনারায়ণ সেন এম্ এ 

মহাশয় এই বৃক্ষের রাসায়নিক বিষ্লেষণের ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। স্ুর্যযবাবুর মতে 

চান্দরের অরিষ্টে রজনজ্লাতীয় পদার্থ, স্থায়ী বর্ণ, উপক্ষার ও উপক্ষারসংযুক্ত অশ্ন-_- এই 
চাক্িটি উপাদান আছে । সাধারণতঃ উপক্ষার এবং তাহার লবণ শ্বেতবর্ণ হয়, কিন্তু চান্বরের 

যে উপক্ষার, তাহার লবণের যে উদক এ পরাস্ত পাওয়। গিয়াছে, তাহ। ঈষৎ গীতবর্ণ। এই 

বর্ণ যে উপক্ষার বা তাহার লবণের নহে, তাহারও কতকগুলি প্রমাণ পাওয়1 গিয়াছে। 

চান্দরের উপক্ষার বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলে মনে হয় যে, ইহা €)81101176এর 

প্রতিরোপিত পদার্থ। তবে ইহা ঠিক কি ন1, তাহা এখনও বল] ষায় ন1। 

(ঙ) “পারদশোধন-প্রণালী” নামক প্রবন্ধে অধ্য।পক শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এম. এ মহাশয় আঘুর্ধেদে রশুন দিয়া পারদ শোধনের যে বাবস্থা আছে, 

তাহার রাপায়নিক প্রক্রিয়া্ডণি আলে।চন। করিয়াছেন এবং বলেন যে, রসুন দিয় পারদ 

শোধন অনায়াসসাধ্য। এই কারণে ইহাই সর্বস্থানে প্রয়োজা এবং ইহাতে বন্ততই 

পারদ নির্মল হইয়া একবারে দে|ধ-বিমুক্ত হয়। 
(চ) “গঞ্ধ-তৈণ-পরীক্ষা প্রণালী” নামক প্রবন্ধে প্রাযুত গ্রবোধচন্ত্র চট্যোপাধ্যায় 

এম. এ মহাশয় তাহার নিজের আবিষ্কৃত তৈল-মিটার বা তৈল-মাপক যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ প্রদান করিয়ছেন। এই যন্ত্র দ্বারা আঁত সহজে ও সরল ভাবে গন্ধ দ্রব্য ও 

তাহাদের উপাদানসমুহের বিশ্লেষণ সপ্তবপর। 

(ছ) “সরিপপুরের লৌহমল” ন[মক প্রবন্ধে শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ডায়ম- 
হারবারের অন্তর্গত সরিপপুরের নিকটে প্রাপ্ত লৌহমলের বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থানে 
তিন প্রকারের লৌহমল পাওয়া গিয়াছে এবং এই লৌহমলে জাত স্ষটিক প্রভৃতির 

পরীক্ষা দ্বার। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এতদ্দেশবাসিগণ পূর্বে খনিজ হইতে লৌহ প্রস্তুত 
করিতে ১৩৭৫০ ডিগ্রি সেপ্টিগ্রেড উত্তাপ উৎপন্ন করিতে পারিতেন। 

(জ) “তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভ1ধা” নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শীযুত সথরেন্দ্রনাথ 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাড়িত-বিজ্ঞানে প্রচলিত ১৫২টি ইংরাছ্ি পারিতাধিক শব্দের বাঙ্গাল। 

প্রতিশব প্রকাশ করিয়াছেন । 

(ঝ) “চিনির স্ফুটন হইতে সুরার উৎপত্তি সব্বদ্ধে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান” 

নামক গ্রবদ্ধে শীমুত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় বলেন যে, কংস্তপাঞ্জে ডাবের জল পান 
কর। উচিত নয়, এই কথা! আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অনেকের বিশ্বাস ষে, কাংস্য- 

পাজে ডাবের জল পান মগ্ভ পানের সমান। এই সম্বদ্ধে রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা দেখা 
গিল্পাছে যে, যদি কাচের পাত্রে ও কাংস্যপারে ছায়ার নু রাখা হয, তাহা হইলে দেখ। 

পুর 
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যায় যে, প্রথম অবস্থায় কাংস্যপাত্রে অতি শীপ্তই ম্ফুটন আরস্ত হয় এবং স্ষুটন অধিকতর 
বেগে চলিতে থাকে । কিন্ত মোটের উপর কাচের পাত্রে বেশা মগ্ঘ প্রস্তত হয়। জিতেন্দ্ 

বাবু মৃতসঞ্জীবনী সুধার রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, শান্্রকারগণ মৃতসঞ্জীবনী সুধা 

বা সুরার স্ফুটন সম্বন্ধে চিনির ও জলের যে ভাগ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আধুনিক 
উন্নত বিজ্ঞানসম্মত । মুতসন্্রীবনীর অন্্ন্ব অনেকটা ব্রা্ডির মত । 

(ঞ) "গঙ্গোত্রীপথে” নামক প্রবন্ধে ্রীসুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই পথে 
প্রাপ্ত কয়েকটি প্রস্তরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাদের একটিতে লিথিয়্নিট নামক 

অভ্রের অবস্থিতি, ভপরটিতে গারনেট নামক খনিজের কৃষ্ণাত্রে পরিণতি এবং তৃতীয়টির 

চাপ তাপ প্রভৃতি হেতু কুধ্গান্রের শ্বেতান্রে পরিণতি হইয়াছে। 

দশন 

(ক) “তকের পরিভাবা” নানক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক বনমালী বেদীস্ততীর্থ এম্ এ 

মহাশয় ইংরাজি লজিকে প্রচলিত পারিভামিক শব্দের বাঙ্গালা গ্রতিশব্দের বিষয়ে আলোচনা 

করিয়াছেন। 

(খ) পবেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্ত্র চক্রবর্তী 
এম্ এ, বি এল মহাশয় বলেন যে, ভারতে যাহ] অদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ, তাহ! কাহারও 
কাহারও মতে শঙ্করাঁচার্যয প্রণীত, কিন্ক বস্ত্বতঃ তাহ! সতা নহে ; অদ্বৈতবাদ-জাতীয় চিন্তাপ্রণালী 

বেদসংহিতার কালেও যথেইঈ প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্য্য উহ।কে যুক্তিতর্ক 
সহকারে দার্শনিক আকার দিয়াছিলেন মাত্র; গ্রতিপাধা বিষয় পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। 

কৈলাস বাবু খক্সংহিতার নাসদীয় সক্তের মন্ত্রাবলী এবং বৈদিক সংহতা-ভাগের অন্থান্ত 

মন্থীবলী আলোচনা! করিয়৷ বলেন যে, অদ্বৈতবাদ বেদের সংহিতাভাগে প্রস্মুট রহিয়াছে। 
কৈলাসবাবু দেখাইয়াছেন যে, প্রচলিত অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত গুলি যথা,_ব্র্মৈকতত, মায়াবাদ 
ব৷ জগৎমিথ্যাত্ব, স্থষ্টিতব, হিরণ্যগন্ভস্থষ্টি, দেবতাস্থষ্টি এবং কন্মবাদ। এমন কি, অদ্বৈত বেদাস্তের 

পারিভাধিক শব্দগুলি পর্যন্ত বেদসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। পরিশেষে কৈলাস বাবু 

বিয়াছেন যে, বেদসংহিতায় যদি কোন দর্শনবাদ থাকে, তবে তাহা! অদ্বৈতবাদ ব্যতীত 

মন্ত কিছুই নহে। আদ্বৈতবাদ ভারতের সনাতন তহৃসিদ্ধান্ত। শ্রীধৃক্ত কৈলাস বাবুর প্রবন্ধ 

বহু গবেধণাপূর্ণ ও স্ুচিস্থিত | 
্রন্থ-প্রকাশ 

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ১২০২, পাইকপাড়ার কুমার 

শ্রীযুক্ত অরুণচন্ত্র সিংহের নিকট হইতে ১৫*২ টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং এই বর্ষে নি়- 

লিখিত গ্রন্থ গুলির মুদ্রণকার্ধ্য শেষ হইয়াছে। 

১1 শব্দকোধষ-দিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিপি 

এম এ মহাশয় সন্কলিত। এই ছুই ভাগে চ হুহৃতে প-বর্গ পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। 

২। চণ্ডীদাসের পদাবলী ধক নীলরতন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত। এই 
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গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ৮৩০টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। চণ্তীদাসের এত পদসংগ্রহ ইতিপূর্বে 
আর প্রকাশিত হয় নাই। 

৩। চণ্ডীদাসের প্রীরুঞ্চকীতন-_চণ্তীদাসের এই দ্সৃতন গ্রন্থের মূল অংশ 
্রীবুক্ত বসন্তরঞ্জন রাঁয় বিদ্পবপ্নভ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রশ্থ বাঙ্গাল 
স।হিত্যে সম্পূর্ণ নৃতন এবং ইতিপুর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। 

৪ | ছুর্গামঙ্গল___অন্ধকবি তবানীগ্রসাদের এই ছূর্গামঙ্গল শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ 

ুস্তফী মহাশয় কতৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । 

৫। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ-_-শ্ীধুক্ত মুন্দী আবছুল করিম মহা- 
শয়ের সম্পাদিত। এই পুস্তকে অপ্রকাশিতপুর্ধ ১৬৭ খানি পুথির বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। 

ুন্দী সাহেবের পূর্ব প্রকাশিত ৪৩৩ খানি পুথির বিবরণ সহ এই বার ৬০* শত বাঙ্গালা পুথির 

বিবরণ স্বতস্ব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। 

৬। শ্রীভাষ্য-লালগোলার রাজ! শ্রীযুক্ত যোগীব্ত্রনারায়ণ রায় বাহাছরের 

অর্থানুকূল্যে পণ্ডিত শ্রীবুক্ত ছূর্গাচরণ সাঙ্খাবেদান্ত তীর্থ মহাশয় কর্তৃক ভাষাস্তরিত ও সম্পাদিত 

হইয়া আলোচা বর্ষে শ্রীভাষ্যের তৃতীত্ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । এই খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের 

অন্তবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। 

৭1 জ্যোতিষদর্পণ _-এই পুস্তকখানি শ্রীহট্র, মুরারীচীদ কলেজের অধান্গ 

শ্রীবুক্ত অপূর্বচন্ত্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক পিখিত। এই পুস্তকে সাধারণের বোধ্য সহজ ও সরল 

ভাষাতে জোতিষের স্থুল বক্তব্য বিনর গুণি বর্ণিত হইগ্লাছে। কুমার অরুণচন্ত্র সিংহের প্রদত্ত 

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশার্থ সাহাব্য হইতে প্রধানতঃ এই গ্রন্থ প্রচারিত হইল। 

৮। বোধিসত্বাবদান-কল্পল ত1-_রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র দাস 
সি, আই, ই, কর্তৃক সম্পাদিত হইয়! এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই সমস্ত গ্রন্থ ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্ধ্য আরম্ত হইয়াছে ;- 

১। মুদ্রত বাঙ্গাল! পুস্তকের তালিকা- শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ ধোষ বিদ্যা 
ভূষণ মহাশয় সম্পাদিত এই গ্রন্থের ছুই ফন্মা বর্তন!ন বর্ষে ছাপ! হইয়াছে। 

২। অনিল পৃরাণ____রমাইশ্ডিতপ্রণীত একথানি ধর্শমঙ্গল গ্রস্থ। শ্রীযুক্ত 
ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশর সম্পাদিত এই গ্রস্থের মূল ও টাক সমেত ৭ ফর্মা মুদ্রিত হইয়াছে। 
শ্রীযুক্ত সারদাঁচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল. মহাশয়ের যত্বে এই অভিনব ধর্মমঙ্গল গ্রস্থখনি আবিষ্কৃত 

এবং তাহারই সম্পুণ ব্যয়ে ইহ মুদ্রিত হইতেছে । এখানি ঘনরাম দাসের ধর্মমঙ্গলের গ্ভার 

স্থবুহৎ গ্রন্থ । ইহাতে ধর্মপুরাণের অনেক রহস্য-কথা নিহিত আছে। 

গ্রন্থ-প্রকাখ-বিভাগের কার্্যবিবরণে দেখা যায় বে, আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগের কার্য্য 

অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়াছে । পরিষদের অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত 

ব্যোমকেশ মুস্তধী মহাশয্বের উপর এই বিভাগের কাধ্যভার অগ্সিত ছিল। যেরপ ক্ষিপ্রকারিতার 
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সহিত এই বিভাগের কার্য পরিচালিত হইয়াছে এবং এই কার্য যেরূপ সর্বাঙ্গীন সুন্দর 

হইয়াছে, ব্যোমকেশ বাঝুর গ্তায় পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে 
পরিষৎ এইরূপই আশা! করেন। 

্রন্থপ্রকাশ সম্বন্ধে আর একটি কথ|। বলিবার আছে। পরিষদের বিশেষ হিতৈষী 
সদস্ত শ্রীযুক্ত বিনয়কুমর সরকার এম্ এ মহাশয় পাশ্চাতা-দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন এবং 

ফরাসী পণ্ডিত 8120র “ইউরোপীয় সভাতার ইতিহাস” নামক গ্রন্থের সরল বঙ্গান্বাদের 

জন্য পরিষদের হস্তে স্বীয় প্রতিশ্রুত ৫০০০২ টাঁক মধ্যে ২০০০২ টাক! প্রদান করিয়াছেন। 

সে সংবাদ গত বৎসর দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 

নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ জন্য একজন লেখক মনোনীত হইয়াছেন এবং অন্ুবাদকার্্যও কিছু দূর 

অগ্রসর হইয়াছে। | 

_ রবীন্্রসন্বর্ধনার উদ্বৃত্ত অর্থে কি কি গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে, তাহার মীমাংসা এখনও 
শেষ হয় নাই। বর্তমান ১৩২১ বঙ্গান্দে উহার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 

আয়-ব্যয় 

আলোচ্য বৎসরে সব্ধ রকমে সাহিত্য-পরিষদের ১৬০৪০৮/১১ (পাই) টাক! আয় 

হইয়াছে এবং পুর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ১২০১৯1১/১৯॥ (পাই ) টাকা ছিল। অতএব. আলোচ্য 
বর্ষে পরিষদের মোট জমা ২৮*৬*1%১০॥ (পাই ) টাকা । আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় হইয়াছে 

১৫৯৩০//৭॥ (পাই )। বায় বাদে উদ্বৃত্ত ১২১২৯/৬৫। ইহার বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্ট 
র্টব্য। এতঘ্যতীত পরিষদের বিভিন্ন তহবিল ও বাজারদেনা ৭৬২৮।১৫ টাকা । আর 

১৩২০ বঙ্গা পর্যন্ত পরিষদের সদন্তগণের নিকট ১৩২০২ টাকা চাঁদা বাকী 

পড়িয়াছে। যে ১২১২৯।/৫ উদ্ধৃত দেখান হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বিশেষ বিশেষ কাধ্যের 
নিমিত্ত প্রদত্ত বিভিন্ন তহবিলের টাক! এবং পরিষদের স্থায়ী তহবিলের টাকা । উদ্ধ্ত্ 
১২১২৯।/৫ টাকার মধ্যে পরিষদের সাধারণ তহবিলের টাক! নগদ ৬১৩১০ এবং বাকী 

৭১৬১৫ বিভিন্ন তহবিলে মজুদ আছে, ৮৫ ডাকটিকিট আছে আর বাকী ৪১৫১।/১৫ 

বিভিন্ন তহবিল হইতে পরিষৎ হাওলাত লইয়! নান! কার্ষো খরচ করিয়াছেন। পরিষদের যে 

৭৬২৮৫ দেন! দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই ৪১৫১।/১৫ ধরা আছে। পরিশেষে দেনা 

শোধ করিলে উদ্বৃত্ত ১২১২৯।১/৫ হইতে এই টাকাটা অন্তান্ত তহবিলের টাকায় জম! হইয়া 
যাইবে। কাজেই গর টাক! হইতে কার্যানির্বাহকসমিতি এই দেনার ৭৬২৮।৩৫ শোধ দিতে 

পারেন না। এই জন্য কার্ধ্যনির্বাহকসমিতি স্থির করিয়াছেন যে, বাকী চাঁদার উক্ত টাকা 
উত্তল করিয়! দেন! পরিশোধের ব্যবস্থা কর! হইবে । - 

্ শাখা-পরিষৎ 

আলোচ্য বর্ষে বাঁকুড়া, বর্ধমান, কালনা ও দিল্লী-এই চারি স্থানে পরিষদের শাখা 

স্থাপিত হইয়াছে । এ পর্য্যন্ত একমাত্র রঙ্গপুর-শাখার সহিত মুল-পরিষদের অর্থসম্পর্ক আছে। 
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রঙ্গপুর-শীখার সহিত অতঃপর এই আধিক সন্বন্ধের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা! লইস্া' মূলের 
সহিত এই শাখার কিছু দিন হইল, আলোচন! হইতেছিল এবং আলোচ্য বর্ষে মূল ও শাখার 
কার্ধ্যনির্বাহকসমিতি পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, অতঃপর রঙ্গপুরশাখা রঙ্গপুর 

দ্বেলার বাহিরে অন্ত কোথাও প্রথম শ্রেণীর সদস্য সংগ্রহ করিবেন না| এবং ১৩২* পর্য্স্ত গ্রথম 

শ্রেণীর সদস্য যাহারা আছেন, তীহারাই থাকিবেন। তীহাদ্দের ও ভবিষ্যতে রঙ্গপুর জেলায় 

ধাহার! এরূপ সন্ত হইবেন, তাহাদের বার্ষিক চাদা ৬২ টাকার মধ্যে রঙ্গপুরশাখ! ৩২ টাকা 
ও মুলপরিষৎ ৩২ নিজে নিজে পৃথক্ ভাবে উন্ুল করিবেন। শাখাপরিষদের পরিচালনার 
জন্ত যে সমস্ত নিয়ম আছে, সেগুলির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আবশ্তক হওয়ায়, তাহার সংস্কার 

হইতেছে। 
রমেশ-তবন 

কাসিমবাজারের মহারাজ বাহাদুর রমেশ-ভবনের জন্য যে তুমি দান করিবেন, তাহার 

পলিলাদি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দলিল রেজেষ্টারী হয় নাই। আশা আছে যে, দলিল 

রেজেষ্টারী হইলে আগামী বৎসরে ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠত হইবে । 
বঙ্গীয়-সাহিতা- সম্মিলন হলে 

আলোচ্য বর্ষে গুডফাইডের ছুটাতে কুচ) ২৭শে।উ*২৮শে, ্ ্ কলিকাতা টাউন হণে 

বলীর-সাহিত্য-সন্সিলনের সপ্তম অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিনেত্রদাথ ঠাকুর মহাশয় 

সভাপতির আসন অলম্কৃত করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, 
সি আই ই মহাশয় অভ্র্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী, মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্রন্ত্র শাস্ী 
এম্ এ মহাশয়গণের সম্পাদকতায় সম্মিলনের কার্ধ্য স্থুচারুভাবে নির্ব্বাহতি হইয়াছিল। 
সন্মিলনের পক্ষে অত্যান্ত আহলাদ ও গৌরবের বিষয় যে, প্রার্দেশিক শাসনকর্তা, বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী লর্ড কারমাইকেল মহোদয় দ্বার! এই সম্মিলনের উদ্বোধনকাধধ্য 

সম্পন্ন হইগ্নাছিল। সকলেই অবগত আছেন যে, চুঁচুড়াতে সাহিত্য-সম্মিলনের যে অধিবেশন 
হয়, তাহাতে এক পৃথক্ বৈজ্ঞানিক বৈঠকের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের 
অভিজ্ঞতায় দেখ! গিয়াছে যে, সম্মিলনে পঠনার্থ যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রেরিত হয়, সময়াভাবে 

তাহাদের অনেকগুলি পঠিত হইতে পারে না এবং যেগুলি পঠিত হয়, তাহাদের কোনটির 

আলোচন! সম্ভবপর হয় না। স্থধীগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান সন্মিলনের এক প্রধান 
উদ্দেশ্য । কিন্তু যে ভাবে এত দিন সম্মিলনের কার্য পরিচালিত হইতেছিল, তাহাতে যে এই 
আদান-প্রদান বাঁপার আশানুরূপ হইয়াছিল, তাহ নিঃসন্দেহ ভাবে বল! যায় ন|। 
উল্লেখযোগ্য আলোচন! যাহা হইয়াছিল, তাহ! চুচুড়া ও চট্টগ্রামের বৈজ্ঞানিক বৈঠকে । 
এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় এবং অধিকাংশ সত্যের মতান্থুসারে বর্তমান বৎসরে একই সময় 

বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান_-সশ্মিলনের এই চারিটি শাখার অধিবেশন 

হইয়াছিল। :মহামহোপাধ্যায় পঙিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব কবিসম্াট, মহাশয় সাহিত্য- 
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শাখার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইতিহাস-শাখার, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় দর্শন- 
শাখার ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রজন্দর ব্রিবেদী মহাশয় বৈজ্ঞানিক শাখার অধ্যক্ষতা গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। অনেকে চারিটি শাখার বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে অধিবেশনের ফল 

সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান ছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন বৈঠকের কার্যাবলী অবলোকন করিয়া 
এই ভাবে সম্মিলনের কাঁধ্য পরিচালন কর সম্বন্ধে ধাহার! বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্বমত পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্মিলনের কার্ধ্য সুচারুভাবে নিশ্পন় 

করিতে হইলে, পঠিত প্রবন্ধগুলির সম্যক আলোচন! আবশ্যক হইলে এবং এই সম্মিলনকে 

দেশীয় মনীষিবৃন্দের একটি মহা! সম্মিলনে পরিণত করিতে হইলে, কলিকাতাতে অবলদ্ষিত 

কার্ধ্য-প্রণালী অনুসারে কার্ধ্য করিতে হইবে) নতুবা এই সমস্ত মহান্ উদ্দেশ কখনই 
সফল হইবে না। এ পর্য্স্ত সম্মিলনের যত অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে দেখ। গিয়াছে যে, 
সময়াভাবে অনেক প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া! গৃহীত হইয়াছে । ইহাতে প্রবন্ধ-লেখকগণ যে অত্যন্ত 

কু হইতেন, তাহা স্বাভাবিক; কিন্তু বর্তমান বৎসরে যে প্রশালীতে সম্মিলনের কার্য্য করা 

হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত প্রবন্ধ-লেখকই অত্যন্ত সন্ত হইয়াছেন) কারণ, উপস্থিত কোন 
লেখকের প্রবন্ধই পঠিত বলিয়া গৃহীত হয় নাই, অনুপস্থিত অনেক লেখকের প্রবন্ধ পঠিত 

হইয়াছে এবং কোন কোন পঠিত প্রবন্ধের যথেষ্ট সমালোচনাও হইয়াছে । 
এ কথা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য যে, সম্মিলন কেবল বিশেষজ্ঞদের মিলন-ক্ষেত্র হইলেই চলিবে 

না। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সম্মিলনের এক প্রধান কাধ্য এবং এই উদ্দেশ্য 

কার্যে পরিণত করিতে হইলে বিশেষজ্ঞ মহোদয়গণ দ্বারা লিখিত সাধারণের উপযোগী 

প্রবন্ধ, ম্যাজিক লঞনের সহায্যে নানা বিষয় সম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রস্তির আবশ্তক। এই হেতু 
কলিকাতাতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় ম্যাজিক লনের সাহায্যে 
খাদ্য সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর ও হাদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছে যে, 
আগামী বর্ষে ব্ধমানে সম্মিলনের- অধিবেশন হইবে । 

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন 

আলোচ্য বর্ষে দিনাজপুর ও পাবনাতে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সশ্মিশনের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিবেশন 
হইয়াছে। দিনাজপুরে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় ও পাবনাতে 
নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

সম্বর্দন] . 
সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ্যে কলিকাতাতে সমাগত সাহিত্যিকগণের সম্বদ্ধনার অন্য পরিষৎ 

মন্দিরে গত ২৬শে চৈত্র একটি সান্ধ্যসম্মিলন হইয়াছিল। 
পরিষদের কর্মচারিবৃন্দের কথা বথাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে । কিন্তু সর্বাপেক্ষা! ধাহার 

অকাতর পরিশ্রমে এবং অসামান্ত অধ্যবসায় ও ক্ৃতিত্বে পরিষদ্দের কার্যযগুলি স্ন্দররূপে 
সম্পাদিত হইয়াছে, পরিষদের সেই সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীবুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 
এম্ এ মহাশয়ের কথ! বিশেষভাবে উল্লেখ না করিলে আমাদের কর্তব্য-হানি হইবে । বলিতে 
কি, তাহার স্তায় কাধ্যক্ষম এবং পরিষণের সর্বববিধ কার্ষ্যে অকৃত্রিম অনুরাগী ব্যক্তি না থাকিলে 
আমাদ্ার! পরিষদের কার্য সমাধা হুওয়া এককালেই অসম্ভব হইত। সত্যান্থুরোধে আমাকে 



৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা৷ 

ক্বীকার করিতে হইতেছে, যে প্রকার সময়ক্ষেপ ও পরিশ্রম কর! সম্পাদকের বর্তবা, তাহা 
আমি নানা কারণে বর্তমানে করিতে পারিতেছি না। আমি পরিষদের সভ্যবৃন্দের নিকট 
তজ্জন্ত সানুনয়ে ক্ষমা! ভিক্ষা করিতেছি। শ্রীযুক্ত হেমবাবু কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজে 
অধ্যাপনাকার্্য নিষুক্ত আছেন। তাহাতে তাহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হয়; কিন্তু তাহা 
সত্বেও পরিষদের কাজে তিনি অক্রান্তভাৰে পরিশ্রম করিতে . সর্বদ। প্রস্তত। এই সকল 
কারণে তিনি পরিষদের সভ্য-সকলের এবং বিশেষভাবে আমার ধন্যবাদভাজন । 

উপসংহার 

বঙগীয়-সাহিতা-পরিষদের কার্য্যভার দিন দিন যেরূপ বর্ধিত হইতেছে. তদনুরূপ কার্ধ্যকারী 
এবং যত্রশীল সদস্তের সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে না, প্রতি বৎসরই সম্পাদককে 
এই ছুঃখ-কাহিনী সর্বসাধারণ জ্ঞাপন করিতে হয়। পরিষৎ সকলেরই, ইহা মাতৃভাষার 
সেবক মাত্রেরই মন্দির এবং মিলন-স্থান। এখানে সকলেরই সমান অধিকার--আস্মুন, 
আমরা সকলে যাহার যাহা আছে, তাহা দিয়া সকলেই আমরা মাতৃপুজার আয়োজন 
কনি। ধাহার বিদ্যা-বুদ্ধি আছে, তিনি তাহার বিদ্যা দেশের লোকের জন্য মাতৃভাষায় 
বিতরণ করুন। ধাহার ধন আছে, তিনি অর্থের দ্বারা মাতৃভাষার পুষ্টির আনুকূল্য 
করুন; ধাহার অবকাশ আছে, তিনি পরিষদের উদ্দেপ্ত সাধনকল্পে জীবন উৎসর্গ করুন 
এবং সকলেই উপদেশাদির দ্বার! পরিষদের কাজ স্তুসিদ্ধ করার সহায়ক হউন ও পরিষদের 
কর্মচারীদিগকে কর্তব্-পথে আরও অগ্রসর করুন। বাঙ্গাল! দেশে কৃতী পুরুষের এবং 
বিদ্বন্মগুলীর অভাব নাই। কিন্তু ছুঃখের সহিত সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই মাতৃভাষার সেবা তাহাদের অবশ্ঠ-কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত 
করেন না। বীাহারা আমাদিগকে এই ভাবে বঞ্চিত করেন, তাহাদের নিকট আমার একটি 
নিবেদন আছে, অগ্রে তাহা জ্ঞাপন করিতেছি । মনে করুন, আমাদের দেশের কোন একজন 
কৃতী লোক রাজকার্য্যে নিুক্ত হইয়াই হউক বা কোন ব্যবসায় উপলক্ষ্যেই হউক, বিদেশে 
গিয়। প্রচুর ধন-সম্পত্তি অর্জন করিয়া, তাহার অর্ষিত সেই ধনাদি যদি কেবল সেই দেশেই 
ব্যয় করেন, তাহার দেশের লোকের! তাহার অর্থাদি হইতে এবং তাহার পদগৌরৰ হইতে 
কেহই কিছু উপকার গ্রাপ্ড না হয়েন, তাহ! হইলে তাহার কৃতিত্ব 'ও বিদ্যাবত্তায় এবং অর্জিত 
ধন ও পদগৌরবে তাহার স্বদেশবাাদদের কোন উপকারই হয় না। এ অবস্থায় তাহার 
অর্জিত ধন ও পদগৌরব তাহার স্বদেশবাসীর পক্ষে একপ্রকার প্রয়োজনহীন হইয়া! পড়ে। 
সেই প্রকার ধাহারা বর্তমানে আমাদের মধ্যে কৃতবিস্ত, তাহার! যুদি তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির 
দ্বারা তাহার মাতৃভাষার সেব! ও পুষ্টিসাধন না করেন, তাহা হইলে তাহার উপার্জিত 
ধনসম্পত্তি এবং পদগৌরবাদি বার্থ এবং তাহার স্বদেশবাসীর পক্ষে উদ্দেশ্টহীন বলিলে বোধ 
হয়, অসঙ্গত হয় না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এখন দেখা যাইতেছে যে, দেশের 
লোকের প্রবৃত্তি এবং. মতিগতি পরিবস্তিত হইতেছে, সকলেই এখন অল্পবিস্তর মাতৃভাষার 
সেবায় নিযুক্ত হইতেছেন। বঙ্গীর়-সাহিত্য-পরিষৎ যদি এই পরিবর্তনের কিছু সহান্নতা 
করির! থাকে, তাহা হইলে পরিষদের প্রতিষ্াতৃগণ ধন্য ও ক্কতার্থ হইবেন । আমি শ্বদেশ- 
বাসিগণের প্রত্যেকের নিকট বঙ্গীয়-সা হিত্য-পরিষদের জন্ত সাহায্য ভিক্ষা! করিতেছি । আন্ুন, 
সকলে মাতৃভাষার পুজায় অর্ধ্য প্রদান করিয়া! জীবন সার্থক করি। | 

বদীপাহিতা-পরিব মির ।  প্রীরায় যতীন্দরনাথ চৌধুরী 
বঙ্গাৰ ১৩২১৩১শে টান ] ] সম্পা্ষক। এ 



ততীস্র খণ্ড 

পরিশিষ্ট 

শাখা-পরিষৎ-সমূছের বাধিক কাধ্যবিবরণ 

আজীবন-সদন্ত 

বিশিষ্ট-সদস্ত 

অধ্যাগক ও সহায়ক-সদন্ত 

বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষৎ 

রঙ্গপুর-শাখা 

[ স্থাপিত ১৩১২ বঙ্গাব', ১১ই বৈশাখ ] 

১৩২১ বঙ্গান্দে এই সত। ১ম বর্ষে উপনীত হইয়াছে । ১৩২, 

বঙ্গাৰে রগ্গপুর শাখা-সভার সদস্ত-সংখ্যা নিয়লিখিতরূপ ছিল ;-- 

আজীবন-সদন্ত বিশিষ্ট-সদস্ত অধ্যাপক-সদন্ত সহায়ক-সদস্য 

১ ৫ ৪ ১২ 

ছাত্র-সদন্ত প্রথম শ্রেণীর সদস্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্ত 
৩১ ১২৯ ৫৪) 

চৈপার অন্যতম দানশীল ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদামোহন রায় 
চৌধুরী মহাশয় সভার গ্ৰায়ী ধন-ভাগ্ডারে এককালে ২০০০২ ছুই 
হাঞ্জার টাক! প্রদান পূর্বক আজীবন-সদন্তের পদ গ্রহণ করিয়া 

সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

"দেবীধুদ্ধ”-প্রণেত। প্রবীণ একনিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীহটের শ্রীযুক্ত 
শরচ্ন্ত্র চৌধুরী বি এ মহাশয় এই সভার বিশিষ্ট'সদন্ত-পদ গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

আলোচ্য বর্ষে এই সভায় চারি জন অধ্যাপক-সদহ্য এবং ১২ জন 

সহায়ক-সদস্য গ্রহণ কর! হইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে ৫০ জন ছাত্র-সদন্ত গৃহীত হুইয়াছেন। বর্তমান 
বর্ষে উক্ত সভার ৮টি মাসিক অধিবেশনে ৬টি প্রবন্ধ পঠিত 
হইয়াছে । ছাত্র-সদন্তগণের মধ্যে উৎসাহ বর্ধানার্থ চারিটি 
পুরস্কার ঘোষণ! কর! হইয়াছে। প্রবন্ধ-রচনায় ধাহার! শ্রেষ্ঠ 

স্থান অধিকার করিবেন, তাহাদের ৪ জনের মধ্যে উহা! বিতরিত, 

হইবে। আলোচ্য বর্ষে নিয়োক্ত তিনটি ছাত্র-সদস্ত পুরস্কার পাইয়া" 



সভার অষ্টম সাম্বংসরিক 

সদস্যের মৃত্যু 

সভার তহবিল 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

ছেন। (১) শ্রীধুক্ত কালীপদ বাগচী, (২) শ্রীযুক্ত শ্ামাপদ 
বাগচী, (৩) শ্রযুক্ত ভূপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 

“ছন্দোবোধ শব্সাগর*-প্রণেত হরিদেবপুর, রঙ্গপুরনিবাসী প্রবীণ 
সাহিত্যিক কালীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় এবং রঙ্গপুরের প্রবীণ 
ও বহুদ্র্শী উকীল গোপালচন্ত্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্ পরলোক- 
গমন করায় সভার অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে সর্বপ্রকারে সভার মোট আয় ৫৭২৯।/ আন! এবং 

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত তহবিল ৭১৬%০ আনা মোট ৬৪৪৬1/০ ছিল। 

তন্মধ্যে সভার যাবতীয় প্রকারের ব্যয় ১৮৭৫।/০ বাদে অবশিষ্ট 

৪৫৭০৪০ মাত্র রহিয়াছে । ইহার মধ্যে স্থায়ী ধন-ভাগ্ারে রক্ষিত 
৩০০০২ এবং গৃহ-নিন্ধাণ-তহবিলের ১৪০০২ বাদে সভার বিবিধ 

তহবিলে ১৭০%০ মাত্র উদ্বত্ত হইয়াছে। 
বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ বিষ্ঠোৎসাহী ব্বনামখ্যাত শ্রীল শ্রীধুক্ত 

কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী বাহাদুর 

অধিবেশনের সভ।পতি মাননীয় এই সভার অষ্টম সাম্বংসরিক অধিবেশনে সভাপতির আসন 

মহারীজ প্রযুক্ত মণীশ্রচজ নদীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহাব সাহায্যে সভার কাধ্য বিশে 
তিনথানি অভিনন্দন-পত্র 

প্রদান উৎসবের সহিত অন্ষিত ভইয়াছিল। মাননীয় মহারাজ বাহাদুরকে 

এই উপলক্ষে রঞ্গপুর-পরিষং, তৎসংস্থষ্ট ছাত্রসভা ও বেলপুঝুর 

পল্লী-পরিষৎ হইতে তিনখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান কর! হয়। 

অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি ও অন্যান্য আলোচিত বিষয় 

প্রদশিত গ্রব্য ও প্রদর্শক অন্যান্য আলোচন৷ 

১ম মাসিক-_ সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল 

মহপ্মদপুরের রাজ! সীতারাম রায়ের রায়ের অকাল-মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। 

বাড়ীর কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট ইষ্টক। সংগ্রাহক-_ উত্তরবঙ্ঈ-সাহিত্য-সশ্মিলনের দিনাজ- 
শ্রীকালীপদ বাগচি ( ছাত্র-সদস্ত )। পুরে আহ্ত বষ্ঠ অধিবেশনে উপস্থিত 

| হওয়ার জন্য এ সভার পক্ষ হইতে 

প্রতিনিধি নির্বাচন। 

দ্বিতীয় মানিক অধিবেশন 

কে ০ বাণগত়ে প্রান্ত 
মহামান্ত বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাদুরের 

রজপুর পরিদর্শন উপলক্ষে এ সভার 

পক্ষ হইতে তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শনের 

ব্যবস্থা! । 



সাহিত্য-পরিষৎ-পাঁঞ্জক! ৩ 

প্রদর্ণিত স্রব্য ও প্রদর্শক | অন্তান্ক আলোচনা . 
(খ) শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্তী কর্তৃক 4 

গৃহীত ধুবইল রাজবাটাতে প্রাপ্ত 
কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট কয়েকখানি 

ই&ক। 
(গ) শ্রীমান্ কালীপদ বাগচী ( ছাত্র-সদন্ত ) 

কর্তৃক সংগৃহীত একখানি প্রাচীন পুথি 

এবং একটি চীনদেশীয় রৌপ্যমুদ্রা । 

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন 

একটি প্রাচীন রোৌপ্যমুদ্রা-_ কে) গভর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা । 
প্রদর্শক--রঙ্গপুর ধাপ মহিলা-দমিতির খে) গ্ছন্দবোধ শব্দসাগর*-প্রণেতা কালীমোহন 

সম্পাদক! শ্রীযুক্ত! হেমদানুন্দরী দেবী । রায় চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। 

| (গ) মস্থনার ভূম্যধিকারিণী শ্রীযুতা তবনুন্দরী 
দেবী চৌধুরাণী কর্তৃক এ সভার গৃহনিম্মীণ- 
তহবিলে এককালীন ১২**২ দানের ঘোষণা 

ও ধন্তবাদ জ্ঞাপন। | 
(ঘ) টেপার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অরদামোহন রায় 

চৌধুরীর এ সভার স্থায়ী ধনভাগ্ডারে এক- 
কালীন ২০০০২ টাক! দান করায় মাজীবন- 
সদস্তরূপে গ্রহণ। 

চতুর্থ নাসিক অধিবেশন 

(ক) মৃত্তিকানি় হইতে উদ্ধত গণেশসুস্তি_ এ সভার অন্যতম সদস্ত কৌচবিহারের 
শীন্ুরেস্তরচন্ত্র রায় চৌধুরী মহারাজ রাজা রাজেজ্রনারায়ণ তৃপ 

(খ) সভ। কর্তৃক ক্রীত ছুইটি প্রাচীন রৌপ্য- বাহাছরের অকাল-মৃত্যুতে শএ্রবং 

মুদ্র। গুরুনাথ কাব্যতীর্ঘ বিস্তানিধি মহাশয়ের 
র ও অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। 

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন 

ছইখানি প্রাচীন পুথি__ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রধাদবচন্ত্র দাস। | মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার বিনে | 

আনন্দ প্রকাশ। 

ক ক পাবনায় আহত ১১ ডি) দন ল আকন, 



৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 
প্রদর্শিত অধ্য ও প্রার্শক . 

সপ্তম মাসিক অধিবেশন 

৪ নর 

অষ্টম ম।সিক অধিবেশন 

জীযুক্ত বসম্তকুমার লাহিড়ী কর্তৃক উপহৃত 

কুষ্টপ্রেম-তরঙ্গিণী। 
শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ সরকার ছোত্র-সদস্ত) ও 
শ্রীমান্ পুলিনবিহারী সেন (ছাত্র-সদস্ত ) 

কর্তৃক সংগৃহীত কাস্তজীর মন্দিরের স্থলিত 

কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট ইষ্টক। 

অন্তান্ত আকোচন। 

ও নাটোরের মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্্রনাথ 
রায় বাহাদুরকে এঁ সন্মিলনেযর সভাপতি 

নির্বাচন মহামান্ত বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাছ্র 

এ সভার চিত্রশাল! পরিদর্শন পূর্বক কলি- 

কাত৷ হুইতে তাহার সহকারী মহাণয়ের 

মধ্যবত্তিতায় যে মন্তব্য প্রেরণ করেন, 

তাহ! পঠিত হয়। “বিদ্যোদয়” পত্রিকা- 

সম্পাদক পণ্ডিত হৃষীকেশ শান্তী মহা- 

শয়ের পরলোৌকগমনে শোকপ্রকাশ। 

পাঁবনা-সম্মিলনে উপস্থিত হইবার জগ 

প্রতিনিধি নির্বাচন । 

এই সভার অন্ঠতম বিশিষ্ট-সদন্ত ও ভূ £- 

পূর্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যার পগ্ডিত' 

রাক্গ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব নহাশদনের 
“কবিসমত্রাট্” উপাধি-প্রার্থিতে আনন্দ 
প্রকাশ। 
ননম সাম্বংসরিক অধিবেশনের দণ 

নিদ্ধারণ। 

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দিবসে অধিবেশন দি হইয়াছে 

অধিবেশনের নাম ও তারিখ 

প্রথম মাসিক আধবেশন-_- 

১১ই জ্যেষ্ঠ, ১৩২০ 

ঘ্িতীয় মাসিক অধিবেশন-_ 

১৫ আবাঢ়, ১৩২৭ । 

ভূতীয় মাসিক অধিবেশন-- 

১ল। ভাদ্র, ১৩২০। 

পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক 

গৌড়পাুয়া প্রদর্শক-_ 
শ্রীহরিদাস পালিত। 

এঁ দ্বিতীরাংশ। 

সদ্গ্রন্থের তালিকা _ 

শ্রীপরচ্চজ্জ চৌধুরী বি এ। 
ঢাকার মসলিন 

এ, এফ, এম আবমল আলি এম্ এ। 



সাহ্ত্য-পরিষত-পার্জকা ৫ 

অধিবেশনের নাম ও তারিখ » পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক 
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন-_ | 

২২শে ভাদ্র, ১৩২৪। কুম্তীর ইতিহাস-- 

শ্স্থরেন্্রচন্্র রায় চৌধুরী। 
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন-_ ৃ 

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩২০। ইংরাজ-রাজত্ব-- 

শ্রীঅবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ। 
বষ্ঠট মাসিক অধিবেশন-_ 

২৭শে পৌষ, ১৩২০। অদ্ভুত আচার্য্ের রামারণ, 
শ্ীরজনীকাস্ত চক্রবর্তী । 

সপ্তম মাসিক অধিবেশন-_- 

ওরা ফাল্গুন, ১৩২৭। আর্ধ্যতট্রের সময় নিরূপগ-_. 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্জচন্ত্র বিদ্যাতৃষণ। 
অষ্টম মাসিক অধিবেশন-__ 

১৫ই চৈত্র, ১৩২০। (ক) অবগুঠনের ইতিহাস-_ 

শ্রীরাজেন্ত্রন্ত্র সেন গুপ্ত । 

(খ) প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য ব! মশিভৃমিকা-কর্ণা-_ 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরদ্ব 

বিচ্যানিধি। 

(গ) পল্মাপুরাণের কৰি নারায়ণদেবের বংশত তব 

শ্রীযুক্ত বিরজাকাস্ত ঘোষ বি এ। 

আলোচ্য বর্ষে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছে । বিগত গুড্ফ্রাইডের 

ছুটাতে কলিকাতা মহানগরীতে যে সাহিত্য-সন্সিলনের অধিবেশন সুসম্পাদিত হইয়াছে, 
তাহাতে প্রতিনিধিরূপে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন; _ 

কবি-সমরাটু মহামহোপাধ্যায় প্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ-_পত্রিক ধ্যক্ষ 

». » অন্নদাচরণ বিষ্ভালঙ্কার--সহকারী সম্পাদক 

শরীুজ পূর্ণেন্দমোহন সেহানবীশ যুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত 
» ভুজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, » অবনীচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, 

( ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট) ( ভেপুটা ম্যাজিষ্্রেট) 

» সভীশচজ্জ দাসগুপ্ত (মোক্তার ) » হৃদয়নাথ তর্করত্ব তর্ককণ 

* অনন্তকুমার দাসগুপ্ত » পরেশচন্ত্র চক্রবর্তী বি এ 

» কালীপদ বাগচী ( ছাত্র-সভ্য ). » বৃন্দাবনচজ্ঞ ভট্টাচার্য (ছাত্রসভ্য ) 
আলোচ্য বর্ষে সভা নূতন মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে । 



৬ সাহ্ত্যি-পরিষত-পঞ্জিকা 

চিতরশীলা-পরিযরশ 
বিগত ২৯শে কার্তিক (১৩২৭) বঙ্গের সদাশয় গভর্ণর বাহাছর,তদীয় পত্বী, চিফ সেক্রেটারী, 

রাজসাহী-বিভাগের কমিশনার, রঙ্গপুরের কালেক্টার সাহেব প্রভৃতি উক্ত রাজপুরুষগণ সহ 

এই সভার চিন্রশাল। পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের প্রারস্তে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের 

প্রতিভূরূপে সভাপতি শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দে ও সম্পাদকের স্বাক্ষরিত প্রাচীন পুথির আকারে 
রৌপ্য-পত্রে থোদিত ও চন্দন-কাষ্ঠের আবরণীযুক্ত অভিননন-পত্র সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত হয়। 
তদীয় পত্বীকে চিত্রশালায় সংগৃহীত এ্তিহাসিক নিদর্শন এবং সভার পৃষ্ঠপোষকগণের চিত্র- 
সত্লিত একখানি চিত্রাধার উপহার প্রদান কর! হয়। সত! হইতে মুদ্রিত যাবতীয় গ্রন্থ ও 
পত্রিকাদি সুন্দররূপে বাধাইয়া গভর্ণর বাহাছবরকে উপহার দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে 
সভার বর্ষা্টকের সচিত্র কার্ধ্যবিবরণ ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত হইয়া বিতরিত 
হইয়াছিল। অভিনন্দন-পত্র নির্মাণের ব্যয় বাবদে কাশিমবাঞজারের মাননীয় মহারাজ বাহাদুর 

দেড় শত টাক। প্রদান করিয়! সভার ধন্তবাদের পাত্র হইয়াঞ্ছেন। 

রস্থপ্রকাশ 

(১) কোচবিহার-রাঁজমন্ত্রী শিবপ্রসাদ বন্সী মহাশয়ের সঞ্চলিত “আহ্রিকাচারতত্বাবশিষ্ট” 

গ্রন্থের মুদ্রণকার্ধ্য শেষ হইয়াছিল। (২) অস্ভুতাচার্য্ের রামায়ণ আদিকাণ্ডের মুদ্রণ শেষ 

হইয়। সদন্তগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে । (৩) শ্রীযুক্ত গ্রভাসচন্ত্র সেন বি এল্ মহাশয়ের 
বগুড়ার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড সভার গ্রস্থাবলীভূক্ত হইয়! মুদ্রিত হইয়াছে। (৪) কামাখ্য। 

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কাধ্যবিবরণ প্রকাশের ব্যয় মোট ১৪১৪৩ পাই টাক! মধ্যে 

সম্মিলন-অভ্যর্থনা-মমিতির নিকট প্রাপ্ত ৫৫২ টাক! বাদে ৮৬॥৩ টাকা প্রদান কর! হইয়াছে । 
এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া! বিতরিত হইয়াছে । (৫) শ্রীযুক্ত পশ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবন্তী মহাশয়- 

রচিত “নামকোধ” নামক গ্রন্থ রঙ্গপুর ডিট্রাক্ট বোর্ডের ব্যয়ে সভ। হইতে প্রকাশিত 

হইবার জন্ত আবেদন করা হইয়াছিল। তদগ্দারে ভিট্রাউ বোর্ড এ গ্রন্থের পাঙুলিপি 
পরীক্ষার. ভার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্৫ঘ মহাশয়ের উপরে 

অর্পণ করেন। গ্রন্থখানি কিছু পরিবর্তন করিলে প্রকাশযোগ্য হইবে বলিয়া! তিনি মন্তব্য 

প্রকাশ করিয়াছেন। (৬) শ্রীযুক্ত গোবিন্দকেশী মুন্দী মহাশয় রচিত নিমাই-চরিত্র গ্রন্থের 
পাুলিপি সভার হস্তগত হইয়াছে। মুন্সী মহাশয় ্রন্থমুদ্রণ বাবদ্দে ১৩৯২ টাকা সভার 

হস্তে প্রান করিয়াছেন। সত্বরেই এ গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ হইবে। 
মুল-সভার সহিত আর্থিক সম্বন্ধ 

. মুল-লভার সহিত এ সভার আর্থিক সম্বন্ধ রক্ষ! বিষয়ে কায-নির্ববাহক-সমিতির ১লা ভাত্র 

(১৩২০) তারিখের অধিবেশনে আলোচনা! হইয়া স্থির হয় যে, সম্পাদক মহাশয়ের সহিত এ 
সন্ভা গত ২৩শে আবাড় ( ১৩২* ) তারিখে পরামর্শ হওয়ার পরে যে ছুইটি মন্তব্য গৃহীত 
হইয়াছিল, তাহার প্রথমটি নিমলিখিত সামান্ত পরিবর্তন সহ অনুমোদন করা গেল। রঙপুর- 
শাখা ১৩২৭ বঙ্গান্থ হইতে আর রজপুর জেপ্টীর বাহিরে প্রথম শ্রেণীর সন্ত গ্রহখ করিতে 
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পারিবেন না। ১৩১৯ বঙ্গাবের চৈত্র পর্যন্ত রঙ্গপুর জেল! ও রঙ্গপুর জেলার বাহির হইতে 
যে সমন্ত গ্রীথম শ্রেণীর সঘন্ত গৃহীত হইয়াছেন, নিয়মিত ভাবে মূল-সভায় ৩২ টাকা এবং 
শাখা-সভার প্রাপ্য ৩ টাক! চাদ! প্রদান করিলে ভবিষ্যতেও তীহার! সাধারণ সদন্তের 

যাবতীয় অধিকার সহ উভয় সভার সাধারণ-সদস্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন। 
দ্বিতীয় প্রস্তাব সব্বন্ধে সভার মত এই,-_ প্রথম শ্রেণীর সদন্তগণের নিকটে মুল-সভার 

প্রাপ্য ৩২ টাক! ১৩২০ বঙ্গাবের প্রথম হইতে মূল-সভা আদায় করিবেন ও মুল-সভার 
পত্রিকাদি তথ! হইতে বিতরিত হইবে। | 

শাখা-সভ! মূল-সভার গ্রন্থাদি ও উনবিংশ ভাগ পত্রিক। ৩য় ৪র্থ সংখ্যা হইতে বিতরণভার 
গ্রহণ করিবেন ন!। বাকী ৩২ টাকা, যাহ। শাখা-সভার প্রাপ্য, তাহা শাখা-সভ1 নিজেই আদায় 
করিবেন, মূল-সভ| তাহা! আদায় করিতে পারিবেন না। ১৩১৯ বঙ্গাব পর্ধ্যস্ত প্রথম শ্রেণীর 

সদন্তগণের নিকটে বাকী চাদার অর্ধাংশ পূর্বোক নিয়মে অর্ধেক মূল-সভ। এবং অর্ধেক শাখা- 

সভ। আদায় করিবেন। 

আন্রেক্দরচন্দ্র রায় চৌধুরী 
সম্পাদক । 

ব্সীয়-সাহিত্য পরিষৎ 
বহরমপুর-শা খা 

গত ১৩১৫ সালের ৫ই আশ্বিন বহরমপুর শাখা-পরিবদের প্রতি! হইয়াছিল। শাগা- 

পরিধদের প্রথম সভাপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীন শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বি্যারঞ্রন মহোদয় 
পুনর্ব্বার উক্ত পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন এম্ এ, 

বি এল্ মহাশয়ের কাধ্যকাল শেষ হওয়ায় শ্রীযুক্ত যক্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বসম্মতিক্রমে 
সম্পাদকরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন এবং নির্বাচন-প্রথার অনুসারে শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখো- 

পাধ্যায় এম এ ও শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্ সহকারী সম্পাদকরূপে আসন 
গ্রহণ করিয়াছেন। যথানিয়মে কাধ্যকরী সমিতি ও সাধারণ-সমিতি সংগঠিত হইয়াছে । 

প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে শাখা-পরিষদে সদশ্তগণের সমাগম এবং সভার কাধ্যাদি 

যথানিয়মে স্ুশৃঙ্খলরূপে সাধিত হুইয়াছিপ। কিন্তু তৃতীয় ৰংসর হইতে সাধারণের অনুরাগ 
প্রভূত পরিমাণে হাস প্রাপ্ত হওয়ায় সভার মকল কার্যে নান! বিশৃঙ্খল! ঘটিয়াছিল। শেষে 
উপযুক্ত লোক-সমাগমের অভাবে অনেক সময় ভার অধিবেশন অপন্তব হইয় দীড়াইয়াছিল। 
এইরূপ সাধারণের ওদাসীন্ত ও বিরাগে পঞ্চম বর্ষে সভার মুমূযু' অবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা 
হইলে, অনেকে পরিষণ্দের অস্তিত্ব লোৌপের আশঙ্ক। করিয়াছিলেন । সৌভাগ্যবশতঃ সে আশঙ্ব! 
সফল হয়নাই। | 
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প্রথম পাঁচ বৎসর মাননীয় মহারাজ ভীল ভীযুক্ত মণীন্রচন্্র নন্দী মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 
পরিচালিত “উপাসনা” পত্রিক! বহরমপুর শাখা-পরিষদের মুখপত্ররূপে সন্ত মাত্রকেই বিনামূল্যে 
প্রদত্ত হইত। সভার নিয়মিত চাঁদা! দিয়াই সকলে উপাসনা” গ্রহণ করিতেন ; কেহ কেহ 
পাচ বৎসরের মধ্যে চাদার হিসাবে কপর্দক মাত্র না দিলেও বিন! ব্যয়ে “উপাসনা” প্রাপ্ত 
হইতেছিলেন। কিন্তু গত ১৩২* সালের ভাদ্র মাসে “উপাননা”্র প্রকাশ রহিত হওয়ায় সভার 

কোন মুখপত্র বিস্তমান নাই। 

নুতন সভা 

গড ২৪শে শ্রাবণ শনি বার নূতন সত! গঠিত হয়। পূর্বে সাধারণ জনগণের সহাম্থভৃতি 
ংগ্রহের অভিগ্রায়ে তাহাদের গুযোগ ও সৌকর্ষধ্ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। বহরমপুরের কেন্্রস্থুলে 

প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালায় পরিষদের অধিবেশন হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সাধারণের 

ওগাসীন্ত পূর্ণমাত্রায় গ্রকটিত হইলে কৃষ্ণনাথ কলেজ ও স্কুলের অধ্যাপক ও শিক্ষকগণের এবং 

কলেজের ছাত্রবুন্দের স্থবিধার নিমিত্ত কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুলে সভার অধিবেশন হইতেছে। 

ইহাতে অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ ব্যতীত স্থানীয় শিক্ষিত সন্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সময়ে সময়ে 

ছুই চারি জনের শুভাগমন হইতে দেখ! যায়। সর্বাপেক্ষা কলেজের ছাত্রসংখ্যা প্রত্যেক 

অধিবেশনে প্রভূত পরিমাণে পরিদৃশ্তমান হইয়া থাকে । 

২৪শে শ্রাবণ প্রথম অধিবেশনে কলেজের অধ্যাপক, স্কুলের শিক্ষক ও স্থানীয় জজ- 

আদালতের উকীল লইয়! সর্বদমেত ত্রিশ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র-সংখ্যা প্রায় দেড় 

শত দেখা গিয়াছিল। কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূষণচন্ত্র দা 
এম্ এ মহাশয় “অদ্বৈত-মঙ্গল” নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

€ই আশ্বিন রবিবার দ্বিতীয় অধিবেশনে স্থানীয় ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, গ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত 
যতীন্তমোহন সিংহ বি এ মহাশয় “জাতীয় জীবন ও জাতীর মৃত্যু” শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

১৪ই অগ্রহায়ণ রবিবার তৃতীয় অধিবেশনে কৃষ্ণনাথ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
গিরীন্নারায়প মল্লিক এম্ এ, বি এল্ মহাশয় “সাংখ্য-দর্শন” নামে একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। এই অধিবেশনে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে, সম্পাদকের সমর্থনে এবং উপস্থিত 
সভ্যগণের অহুমোদনে “নোবেল” পুরস্কার লাভের জন্ত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয়ের নিকট সহানুভূতিস্থচক আনন্দ-সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল। অধ্যাপক ও শিক্ষক- 

গণের সমাগম অপেক্ষারূত কম হইয়াছিল। 
চতুর্থ অধিবেশন ৩র! ফাল্ঠন, রবিবার । মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্ত্রন্ত্র নন্দী 

মহোদয় অনুপস্থিত থাকায় বঙ্গের সাহিত্যাচার্্য শ্রীযুক্ত চন্্রশেখর মুখোপাধ্যায় সভাপতির 
আসদ গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনাথ কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 
এম্ এ মহাশয় “্জননারক ব! লোকশিক্ষা” নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

জষজ্ঞেশখবর বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদক । 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৯ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
জসা হী-শাখা | 

গত বৎসর পরিষদের ৭টি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে চারিটি অধিবেশন 
রাজনাহী কলেজের কমন কমে ও তিনটি রাজসাহী পাবলিক লাইব্রেরীতে হইয়াছিল। তত্তির 

গত ৭ই আগষ্ট তারিখে পরিষদের অষ্টম বাৎসরিক অধিবেশন হইয়! গিয়াছে। পরিষদের 
অধিবেশনে স্থান দান করার জন্ত পরিষং কলেজের মাননীয় অধাক্ষ ও পাবলিক 

লাইব্রেরীর সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ত। প্রায় প্রতি অধিবেশনে সহরের 
বহু ভদ্রলোক এবং কলেজের ছাত্র উপস্থিত থাকাতে বেশ বুঝ! যাইতেছে যে, পরিষদের প্রতি 

রাজসাহীর জনসাধারণের আস্থ! বৃদ্ধি পাইতেছে। নিয়ে প্রত্যেক অধিবেশনের আলোচ্য 
বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রদত্ত হইল। 
অধিবেশন সভাপতি প্রবন্ধীলেখক বিষয় 

বা বক্তা 
প্রথম মাসিক অধিবেশন__ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাঙ্র সাহিত্যসেবা 

রায় শ্রীধুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দে পতি (সাহিত্য-সম্পাদ্দক) 

পাধ্যায় বাহাছর, এম্ এ 4 

দ্বিতীয়-_ রী (১) শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী (১) ভারত-ুদ্ধের 

রায় কাল ও অশো।- 

কের সময়। 

(২) শ্রীমান তারানাথ (২) নৌসাধনো- 

রায় ছ্াত বঙ্গ। 
তৃতীয়-_-শ্রীযুক্ত অক্ষয্নকুমার মৈত্রেয় বি এল্ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কবি ভাস ও তৎপ্রণীত 

বসাক এম এ «প্রতিজ্ঞা” নাটক। 

চতুর্থ-_ এ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরষ্কার 

প্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ। 

পঞ্চম--ডাক্তার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভাছুড়ী, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সন্সিলনের জন্ত গ্রতিনিধি 
এল, এম, এস নির্বাচন ও সন্মিলনের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে 

আলোচন!। 

বঙগীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের জন্ত প্রতিনিধি 

নির্বাচন। 

সপ্তম-_পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামনদাস বিদ্তারত্ব (১) শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী (১) বঙ্গে ব্রাহ্মণা- 
স্নায় | গমন। 

(২) শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ (২) জাহানার!। 
"বি এল্ ূ 
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অধিষেশন সভাপতি 715 ্ী 
বা বন্তা 

অষ্টম বার্ধিক- কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় (১) মৌলভী শ্রীযুক্ত ফজল সুলতানগঞ্জের 
এম্ এ হক এম এ দরগা ও চারি- 

নি হত অগরযার নি নবাবিষ্কৃত 
মৈত্রেয বি এল আরবী ও ফার্সী 

৩) ঝুমার শ্রীযুক্ত শরখ" শিলালিপি 
কুমার রায় এম্ এ 

রাজসাহী কলেজ গ্রীক্মের সময় তিন মাস ও পুজার সময় কলেজ এবং কাছারী এক মাস 
বন্ধ থাকায় প্রতি মাসে পরিষদের অধিবেশন সম্ভবপর হুয় নাই। যাহাতে প্রতি মাসে একটি 

করিয়! সভা! হয়, তাহার আয়োজনের চেষ্টা হইতেছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অনুসন্ধানের 

ফল পরিষদে যাহাতে পঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থাও কর! ৰাইতেছে। গত বার্ষিক অধিবেশনে 

সমিতির নবাবিষ্কত চারিখানি শিলালিপি পরিষদে গ্রদশিত হইয়াছিল এবং উহাদের এঁতি- 

হাসিকতা৷ সভাস্থ সকলকে বুঝাইয়! দেওয়। হইয়াছিল। 
পরিষদের একখানি ত্রৈমাসিক পন্রিক! ন! হইলে রাজসাহী জিলার মধ্যে ও অন্তত্র পার- 

বদের কাধ্য বিস্তৃত হইতে পারে না। এ বিষয়ে আলোচন! হইতেছে । তৰে মুল-পরিষৎ হইতে 

অর্থ-সাহায্য না পাইলে, ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে শাখা-পরিধৎ সাহস করিতে পারিতেছেন না । 

সে প্রস্তাব এখন মূল-পরিষদ্দে কর! হয় নাই। এত দিন শাখা-পরিষদের কোনও কাধ্য- 

নির্বাহক-সমিতি ছিল না, গত বার্ষিক অধিবেশনে একটি কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি গঠিত 

হইয়াছে। 

প্ীপঞ্চানন নিয়োগী 
সম্পাদক। 

“বা 

বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
ভাগলপুর-শাখ! 

এই বর্ষের আরস্তেই স্থানীর ইন্ষ্িটিউটের কর্তৃপক্ষের সনির্বন্ধ অনুরোধে পরিষৎ তথায় 

স্থানান্তরিত হয়। পরিষৎ-পুস্তকাগানের জন্ত একটি ঘর তাহারা অনুগ্রহ করিয়া! ছাড়িয়। 
দিয়াছেন এবং ইনৃট্টিটিউটের নু গ্রশস্ত হলটিতে মাসিক অধিবেশনাদি হয়। ইহার একাংশ 

পাঠাগাররূপে ব্যবন্ৃত হয়। এই সম্ধদয়তা ও সাহায্যের জন্ জামাগুর - শাখাপর্িষৎ 

ইন্টিটিউটের কর্তৃপক্ষগণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। 
এই যৎসর ভাগলপুরের পক্ষে বড়ই হূর্বৎসর গিয়াছে । শীতের প্রারস্ত হইতে বর্ষের শেষ 

পয টেগের তীবণ প্রকোপের জন্ত অনেকে ই:সহর ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হুইর়াছিলেদ। 
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এই কারণে পৌষ হইতে চৈত্র পর্ধ্ন্ত এই চারি মাস স্থানীয় শাখাপরিষদে কোন কার্ধ্যই হয় 
নাই। প্রথম কর মাসে তিনটিদাত্র সাধারণ অধিবেশন ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। | 
নিয়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। 

সাধারণ অধিবেশন 

বিষয় লেখক সভাপতি 

১। বিহারে সাহিত্য-চর্চা শ্রীযুক্ত গিরীন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রভাচরণ বন্দ্যো- 
এম্ এ, বিএল্.  পাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ 

২। ফুলের ফসল শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত 
বি এ এম্ এ 

৩। চন্দ্রের উৎপত্তি শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মিত্র এম্ এস্ সি শ্রীযুক্ত বীরচন্জ্র সিংহ এম্ এ 
এতত্বযত্ীত কবিবর দ্বিজেন্ত্রলালের মৃত্যুতে শৌকপ্রকাশের জন্য এই শাখা-পরিষদের 

এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিএ ও শ্রীযুক্ত স্বধাংগুভূষণ 
রায় বি এল্ মহাশয় পরলোকগত কবিবরের ভীবনী ও কাব্য আলোচনা করিয়া ছুইটি প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। শ্রীধুক্ত প্রভাচরণ বন্দ্যোপাধায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করেন। 

সাহিত্য-সন্মিলনের কলিকাতা-মধিবেশনে শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্ ও 
শীদুত্ত যতিনাথ ঘোধ এম্ এ, বি এল্ ভাগলপুর শাখাপরিষদের প্রতিনিধিশ্বরূপ 

উপস্থিত ছিলেন । 

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
সম্পাদক । 

বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষৎ 
বারাণসী-শাখা। 

বারাণসী-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পর আলোচ্য বর্ধান্তে পাঁচ বংসর অতিক্রান্ত হইল। 

ইহাতে ইহার আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এ কথ! সাহুম্ করিয়৷ বল! যায় না। 

তবে বঙ্গ-জননীর ক্রোড় হইতে এত দুরদেশে অবস্থিত থাকিয়াও মুষ্টিমের কয়েকজন মাত্র 

সাচিত্যসেবকের উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে মাতৃভাষার সেবাকল্পে যতটুকু কাজ চলিতেছে, 

তাহার প্রতি গুদেণী সহানুভূতি আশ! কর! অন্তায় হইবে না। 
আলোচ্য বৎসরে ছয়টি সাধারণ ও একটি মাত্র বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে । প্রবন্ধ-লেখ- 

কাদিয় অভাবই এই সংখ্যাল্পতার গ্রধান কারণ হইলেও আশার কথ! এই যে, বারাণসী-পরিষং 
মাতৃভাষার প্রতি স্থানীর পঞ্থিত-সম্পরধারের দৃষ পূর্ব্াপেক্ষা অক আকর্ষণ করিতে সমর্থ 
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হইনাছে। প্রথম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পত্ডিত প্রীধুক্ত রাখালনাস ভায়রত্ব মহাশয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়! গ্রসিদ্ধ প্রবন্ধকর্ত।র সহিত শাখা-পরিষৎকেও বিশেষরূণে 

সন্মানিত ও উৎসাহিত করিয়ছেন। অধিবেশনসমূছে পার্থান্কিত সাহিত্যসেবিগণ-লিখিত 

গ্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত হয়; 
১। সেকাল ও একাল মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করদ্ব। 

২। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ শ্রীযুক্ত হরিহুর শাস্ত্রী । 

৩। আমূর্কেদের অপৌরুষেয়ত্ » কবিরাজ মোহিনীমোহন কাৰ্যতীর্থ আযুর্কেদরত্ব। 
৪। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র *এ ডাক্তার মোক্ষদ।চরণ ভট্টাচার্য । 

৫। মৃগয়! » শ্রীজীব কাব্যব্যাকরণতীর্থ। 

৬। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী « বিজয়কষ্ দ্বাস গুপ্ত সাহিত্যশান্ত্রী। 

৭। ধ্যানলোক রর টি 

৮। গুরু সত্যসঙ্গীত » ডাক্তার গ্বোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য । 

৯। জৈন কবি গুভচন্র » হরিহর শাঁজী। 

১*। ভারতেতিহাসের পুরাণত্ব » বুন্দাবন ভট্টাচার্য | 

বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ ভাগবতরত্ব বি এ মহাশয় “রবীন্দ্রনাথ বিষদনে 

বক্তা করেন। 

পুস্তকালয় ্ 

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ নামক পুস্তকলয়ে ৮ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে ; 
তন্মধ্যে ৩ৎখানি ১৮1১০ মুল্যে ক্রীত এবং অবশিষ্ট ৫০ খানি বিছ্যোৎসাহী মহান্ুভবগণের 

দানরূপে প্রাণ্ড। এই বর্ষে স্থানীয় অন্নপূর্ণাভাগারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত 

চট্টোপাধ্যায়, মহাশয়ের গ্রস্থোপহারও বিশেষরূপে উল্লেখযোগা। 
| পাঠাগার 

পঞ্চাশখানির অধিক ত্রৈমাসিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদক মহান্ুভবগণবর্তৃক 
বর্ধশেধ পর্যন্ত পাঠাগারে নিয়মিতভাবে বিন! মুল্যেই প্রদত্ত হইয়া! আসিতেছে। 

ছাত্রপরিষৎ 

ছাত্রগণের সাপ্তাহিক সন্মিলনকে পাক্ষিক অধিবেশনে পরিণত করিয়া, স্থানীয় ছাত্র- 

পরিষৎটিকে অধিকতর কার্যযোপযোগী ও চিত্তাকর্ষক করিবার চেষ্ট! হুইয়! আসিতেছে । এ 
জন্ত উহার সম্পাদক শ্রীধুক্ত অভরতারণ ভট্টাচার্য্য সি, টি মহাশয় ও সভ্যবৃন্দ অশেষ প্রশংসার্হ। 

প্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক। . 
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বঙীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
চট্টগ্রাম-শাখা 

গত আধাঢ় মাসেই পরিষদের তৃতীয় বর্ষ অতীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহ! চতুর্থ বর্ধে 
পদার্পণ করিল। 

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে আনন্দগ্রকাশার্থ পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন 

হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে আমাদের কবিবর ৬নবীনচন্ত্র সেনের চিত্রের দক্ষিণ পারে 
কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রতিষ্ঠঠ করিয়৷ আমরা ধন্য হইয়াছি। তছৃপলক্ষে পরিষদের যে 

বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে স্থানীয় বিশিষ্ট বাক্তি সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। 

পরিষদের. অপর একটি বিশেষ অধিবেশনে চট্টগ্রামের আধুনিক সাহিত্য-সেবিগণের প্রায় 
১৫০ এক শত পঞ্চাশখানি মুদ্রিত গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়া পরিষৎ-পুস্তকাগারের প্রতিষ্। 

5ইয়াছে। সেই বিরাট সভায় শ্রষুক্ত রায় শরচন্দ্র দাঁস সি 'আাই ই বাহাছুর “সাহিত্য-সেব1” 
এবং তাহার তিব্বত-্রমণ সম্বপ্ধে বত করেন। তীহার বক্তৃতা অতীব হ্হদয়গ্রাহিণী 

হইয়াছিল । 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন কলিক।ত! মহানগরীতে মছাসমারোহে ম্থসম্পর হইয়! গিয়াছে। 

মামাদের এই শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীধুক্ত হরিশচন্দর দত্ত, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহুন সেন, 

্বীুক্ত মৌলবী আবছুল করিম, শ্রীযুক্ত জীবেন্্কুমার দত্ত প্রমুখ আমরা দশ জন প্রতিনিধি- 

সদস্ত উক্ত সন্মিলনে যোগদান করিয়াছিলাম। যদিও সম্মিলন চারিটি বিভিন্ন শাখায় 
বিভক্ত হওয়াতে সাধারণ কার্য্যের কিঞ্চিং ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তথাপি অনেকগুলি 

প্রবন্ধ পঠিত হওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছিল। আমাদের চট্টগ্রামের শীযুক্ত গুণালকঙ্কার ভিক্ষু 

ইতিহাস-বিভাগে, শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন, শ্রীযুক্ত মৌলবী আবছুল করিম.9 প্রযুক্ত 
দীবেস্্কুমার দত্ত সাহিত্য-বিভাগে এবং শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বড়য়! ও শ্রীযুক্ত বিজয়রু্ণ 
দনগুপ্ত সাহিত্য-শাস্ত্রী দর্শন-বিভাগে প্রবপ্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। জাপানের মিঃ কিমুরা_ 

যিনি চট্টল বৌদ্ধ-বিহারে বছ দিন বাস করিয়া বঙ্গভাষায় ব্যুৎপর হইয়াছেন, দর্শন-বিভাগে 
তাহারও একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পঠিত হয়। ছঃখের বিষয়, বিজ্ঞান-বিভাগে আমাদের চট্টগ্রামের 

কোন প্রবন্ধ ছিল ন!। 
পরিষদের অধিবেশন 

পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্তাক্র এ বংসরেও পরিষদের তন্বাবধানে মহাকবি ৮ নবীনচন্তরের 

স্বতিসভার অধিবেশন হুইয়! গিয়াছে । সেই সভায় “নবীনচন্্র” শীর্ষক ছুইটি কবিতা৷ পঠিত হয়। 

্ সদন্ত-সংখ্যা ও আয়-ব্যয় 

গত বর্ষে সন্ত-সংখ্যা ১২১ জন ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৩৪ জন নূতন সদন্ত হইয়াছেন, 
অতএব বর্তমানে মোট সম্যসংখ্যা ১৫৫ জন। সদন্তগণের মাসিক চাদা ব্যতীত পরিষদের 
অন্ত কোন আয় নাই। অতএব সভ্যসংখ্যা বুদ্ধির উপরেই ইহার সম্পূর্ণ ভিত্তি নির্ভর 
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করিতেছে। আলোচা বর্ষের মোট আয় ১৫৮%, বায় ১৩২৬ আন!। এক্ষণে ২৬/, 

গচ্ছিত আছে। 

আলোচা বর্ষে এই শাখার নিয়লিখিত অধিবেশন হইয়াছে ও এই অধিবেশনে নিপ্ললিখিত 

গ্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছে $-- 

অধিবেশন 

৬ই শ্রাবণ, ১৩২০, বিশেষ অধিবেশন-__ 

২৭শে শ্রাবণ, ১ম মাসিক অধিবেশন-__ 

৪ঠ| ভাদ্র, কার্ধানির্ব(হক-সমিতি-_ 

১৩ই জজ, বিশেষ অধিবেশন__ 

২৫শে ভাত্র, ২য় মাসিক অধিবেশন-__ 

৮ই আব্বন, কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতি-_ 

১*ই আশ্বিন, ৩য় মাসিক অধিবেশন-_ 

১৮ই কার্তিক, বিশেষ অধিবেশন-_ 

ূ ১লা অগ্রহায়ণ, ৪র্ঘথ মাসিক অধিবেশন-_ 

 ৪$। অগ্রহায়ণ, বিশেষ অধিবেশন-__ 

বিষয় 

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পরলোক- 

গমনে শোক প্রকাশ এবং তদীয় 

স্বৃতি-রক্ষার্থ কলিকাতা টাউনহলে 

প্রস্তাবিত সভার সহানুভূতি জ্ঞাপন, 

প্রতিনিধি প্রেরণ ও অর্থসাহায্য। 

চট্টগ্রামের আধুনিক সাহিত্য-সেনী 
€( গ্রবন্ধ )। 

বিগত সাহিতা-সম্মিলনে গৃহীত 

চারিটি প্রস্তাব কার্যে পরিণত 

করিবার বন্দোবস্ত। 

উক্ত চারিটি প্রস্তাব কার্যে পরিণত 

করিবার জন্ত বিশিষ্ট-সদস্তগণের 

উপর ভার অর্পণ। 

পার্ধতী ও করুণ! প্রার্থনা কেবিতা ', 

আধ্যাত্ম-জীবন ( প্রবন্ধ )। 

প্রাচীন পুথি সংগ্রহের প্রস্তাব এবং 

স্থানীয় সাহিত্য-সেবিগণের মুদ্রিত 
পুস্তক সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

বিগত সাহিত্য-সম্মিলনের কার্ধ্য- 

বিবরণ মুদ্রণের ব্যবস্থা । 

আহ্বান ( কবিতা ), 

ভারতীয় স্বাস্থ্য-সম্পৎ ( প্রবন্ধ )। 
মহাকবি নবীনচন্ত্রের চিত্র প্রতিষ্ঠ৷। 

মানবের একত্ব ও একোৎপত্তি 

(প্রবন্ধ )। 

কবীন্ত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের নোবেল 

পুরস্কার প্রাপ্তিতে আনন্দ-প্রকাশ 
এবং কবীজের চিত্র প্রতিষ্ঠা । 
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অধিবেশন বিষয় 

১*ই অগ্রহায়ণ, বিশেষ অধিবেশন-_ স্থানীয় পরিষদের স্থযোগা সন্ত 

এনগেন্দ্রকুমার রায়ের পরলোক- 
গমনে শোষফগ্রকাশ। 

২৯শে অগ্রহায়ণ, ৫ম মাসিক অধিবেশন-_ ব্রহ্মার বিষুগদর্শন (কবিতা )। 

নলোদয় একটি সর্গ ( প্রবন্ধ )। 
ওর! মাঘ, ৬ষ্ঠ মাসিক 'অধিবেশন-__ সমাজ ( প্রবন্ধ )। 

১০ই মাঘ, বিশেষ অধিবেশন-_ মহাকবি নবীনচন্ত্রের স্থৃতি-সভ| ৷ 
২৪শে মাধ, ৭ম মাসিক 'অধিবেশন-_ ময়নামতীর পুথি ( প্রবন্ধ )। 

৮ই ফাল্তুন, বিশেষ অধিবেশন-- শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্ত্র দাস সি আই 
ই বাহাদ্ররের সাহিত্য-সেব! সম্বন্ধে 

বক্তৃতা । 

সম্পাদক কর্তৃক স্থানীয় সাহিত্য- 
সেবিগণের প্রায় ১৫* মুদ্রিত পুস্তক 

প্রদর্শিত হয়।  $,% 

৭ই চৈত্র, কাধ্যনির্ব্বাহক-সমিতি-- শাখা-পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচন 
১৩ই চৈত্র, ঈম মাসিক অধিবেশন -__ ভারতবর্ষ-স্তোত্রম্ " এবং টট্টল. 

( অষ্টম মাসিক অধধবেশন স্তোত্রম্ (সংস্কত কবিত! )। মরণ 

হইতে পারে নাই ) ( প্রবন্ধ ) 

বিশেষ দান 

আমাদের কোন সদাশয় সদস্ত পরিষংকে এককালীন ২৫২ পঁচিশ টাক! দান করিয়াছেন। 
অপর একজন সম্বদয় সদন্ত তদীয় পরলোকগতা৷ সহধর্মিণীর স্থৃতিরক্ষার্থ ১**২ এক শত টাকা! 

মূল্যের গ্রন্থ পরিষৎ-পুস্তকালয়ে প্রদ্দান করিয়াছেন। ইহীর! উভয়েই নিজ নাম প্রকাশ না 

করিবার জন্ত বিশেষ অন্থরোধ করিয়াছেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ নীরব দানের জন্ত আমরা 

পরিষদের এই ছুই জন সদন্তের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ । নিত 

পত্রিক 

আমাদের সুযোগ্য সভাপতি প্রযুক্ত কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস মহোদয় নিজ বয়ে যথেষ্ট 

ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়! "প্রভাত” নামক ত্রৈমাসিক পত্রিক! প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এ জন্ 

পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মৌলবী আবছুল 

করিম ০্চট্টলচিত্র” নামে একখানি মাসিক পত্রিক! প্রচারের সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্ত 

তাহ। আর প্রকাশিত হয়.নাই। ছুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে চট্টগ্রামের সাপ্তাহিক পত্রিক! 

“হিতবার্ডা” বন্ধ হইয়! গিয়াছে। 



১৬ সার্তা-পরিষহৎ-পঞ্জিকা : ' 
| রহ | 

মার :পরিযদের একটি স্থারী মন্দির হওয়া একাস্ত নী সু 
চ্খ। বিন! ভাড়ায় স্থানীয় পার্িক লাইব্রেরী-গৃহে অবস্থান করিতেছি। সম্প্রতি 

লাইব্রেরীর সদস্তগণের নির্দেশ অনুসারে মাসিক ১॥০ দেড় টাকা ভাড়া দিতে স্বীকার 

করিয়াছি। পার্রিক্.লাইব্রেরীর সদস্তগণ আমাদের পরিষৎকে স্থান প্রদান করিয়া যথেষ্ট 

সহায়তার মরিচ 'দিয়াছেন। এ বিষয়ে আমর! লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র গুহ 
| মহাশয়ের ১ বিশেষ কৃতজ্ঞ। 

ছাত্র-পরিষৎ 

হিস টা রিদশক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী মহাশ্কের তত্বাবধানে ছাত্র-পরিষৎ যথারীতি 
পরিচালিত, উইতেছে। আলোচ্য বর্ষে নয়টি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । ছাত্র-পরিষদের 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর সেনগুপ্ত এবং কয়েক জন উৎসাহী ছাত্রসভ্যের চেষ্টায় নিম্নলিখিত 

করেকখানি প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে ;--প্রায় ১০* বৎসর পূর্বে রচিত প্প্রহেলিকা”, 

“যট্ুকবির পুথি”, “মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী)” দুই খানি “লক্মীচরি ত্র”, পস্ুবচনীর ব্রত-পাঁচালী”, 

*কোজাগরী পৌর্ণমানী ব্রত পাচলী”, "জাগরণ পুথি,” “ঙনসার ভাসান গান”। 

স্থানীয় অন্তান্ত সাহিত্য-সঙগিতি 

চট্টগ্রাম বন্দরের জেগী আফিসের কয়েক জন উৎসাহী কর্মচারী "চট্টগ্রাম জেঠী সাহিতা- 
সমিতি” নামে একটি সাছিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া গত ছুই বৎসর যাবৎ বঙ্গ-সাহিত্যের 

অনুশীলন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্ত্র পাল এই সমিতির সম্পাদক। জেহঠী সাহিত্য 
সমিতির সদস্যবর্গকে এই অনুষ্ঠানের জন্ত আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

কয়েক জন উৎসাহী স্কুল-কলেজের ছাত্রদ্বারা “কোর্বানীগঞ্জ খাতুনগঞ্জ” ছাত্রসমিতি নামে 

একটি ছাত্স্মিতি পরিচালিত হইতেছে । শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়স্তকুমার পাল এই সমিতির 

অভিভাবক এবং আমার্দের পরিষদের সম্পাদককে এই সমিতির স্থায়ী সভাপতি কর! হইয়াছে । 

এই সমিতির প্রন্তি পাক্ষিক অধিবেশনে আমাদের ছাত্র-পরিষদের ন্যায় প্রবন্ধার্দি পাঠ এবং 

স্্যুরিষয়ক সমালোচন! হইয়! থাকে । . 
সি ত ৪ঠ| শ্রীবণ সোম বার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় বাধিক 

উতমব-মভার অধিবেশন হুইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয় সভাপতি হ্ইয়াছিলেন। 

গান, প্রবন্ধ, বন্ত তা, আবৃত্তি গ্রতৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠানে সকলের চিত্ত বিনোদন কর! হুয়। 

| আগীমী বর্ষের কারধ্যনিরর্বাহক-সমিতি 

গন ১০ই শ্রাবণ রবি বার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় পরিষদ্দের এক সাধারণ অধিবেশন হুয়। 

৬ রাঃ নধীনচন্র মত্ত বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত বৎসরের কর্পরি- 

- ভালৃকগণ অবসর গ্রহণের ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে আগামী বৎসরের জন গিনি সদস্তগণ 

75 ভীত কবিখপাকর নবীন ঘাস, এম্ এ, বি এল. বাপি : 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ১৭ 

শ্রীযুক্ত রায় নবীনচন্ত্র দত্ত বাহাছুর 
» যাত্রামোহন সেন বি এল্ | সহকারী সতাগতি। 
». ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী ১ 

» বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বিএ 
» মৌলবি আবছল করিম ও 
» জীবেন্্কুমার দত সহকারী সম্পাদক। 
» মোক্ষদারগ্রন কাননগে! এম্ এ, বি এল্ ৃ 

». দীনেশচন্দ্র রায় রা 
* মহিমারঞ্জন বড়,য়া এম্ এ ছা্রসভ্য-পরিজ্শ্. 

উপরোক্ত কর্্মাপরিচালকগণ এবং নিম্লিখিত সদত্তগণ দ্বার! পরিষদের কার্য-নির্ববাহক- 

মমিতি গঠিত হয়। | 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র গুহ যুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্তী 

» সুখেন্দুবিকাশ রায় » অরধ্িকাচরণ দত্ত (এসিঃ সার্জন ) 

» স্ুরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত এমএ * » আছনাথ রায় বি এ 

» হরিশ্চন্ত্র দত্ত » শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ 

» বিনয়কুমার সেন এম্ এ » মৌঃ মাহাং কাজিম আলি। 

্রীত্তিপুরাচরণ চৌধুরী 
সম্পাদক। 

বীয়-নাহিত্য-পরিষং 
গৌহাটী-শাখা 

গৌহাটী শাখা-পরিষদের পঞ্চম বর্ষ পেষ হইল। বিগত সাধংসরিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত 

প্রসন্নচন্ত্র দাদ গুপ্ত বিএ মহাশয় পুনরায় সভাপতি মনোনীত হন এবং অধ্যাপক-.. 

শীঘুক্ত সুরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় সম্পাদকের কার্ধ্য ত্যাগ করায় তাহার স্থানে 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন সেন এম্ এ মহাশয় সম্পাদক মনোনীত হন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 

মহিন্ত! ও শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস মহাঁশয়গণ পুনরায় সহকারী সম্পাদকরূপে মনোনীত হন। 
আলোচ্য বর্ষে মোট ১০টি অধিবেশন হয়। তন্ধ্যে ৯টি সাধারণ ও একটি বিশেষ । 

“মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধের তালিক! 

হরি বিষয় | লেখক 

চাড়া ১। দ্ানতত্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী বেদাস্ততীর্থ এম্ এ 

২। ইথার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 



১৮ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা! 

মাস বিষয় | লেখক 

[ ৯। তিববতে বিবাহ ও বিবাহিত জীবন-__শ্ীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিস্তা 

সু । ২। বাঙ্গালা ভাষার গতি ও পরিণতি-_শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বিশ্বাস 

- ১। নানঘোধষ! ও কথা-ঘোষ! (ইখানি অসমীয়! গ্রন্থের পরিচয় )_ 
শ্রীযুক্ত গোপালকষ্ণ দে 

২। বিল্লাতে উপনিবেশ শাসনপ্রণালী-_অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন সেন এম্ এ 

৩। বাখরগঞ্জের ধন্দ-সংগ্রহ__অধ্যাপক শ্রীণুক্ত বনমালী বেদাস্ততীর্থ এম্ এ 

১। তরণীরমণের পদাবলী নামক প্রাচীন পুথির পরিচয়__অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভন্টাচারধ্য এম এ 
কামরূপ হইতে কাশ্মীর _মধ্যাপক শ্রীযুক্ত বন্মালী বেদান্ঠতীর্থ এম্ এ 

৩। সার্বভৌম পর্যযবেক্ষণ-বন্ত্র_-অধ্যাপক ক্ীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্ধ্য এম্ এ 
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মানবদেহে রক্তমঞ্চালন-প্রণালী--অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র বন্দ্যোপাধা।য় 

এম এস সি 

কান্তিক ২ 

১ 

অগ্রহায়ণ 
২ ঘূর্ণন-.গতি-_মধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

৩। রবীন্ত্র-প্রসঙ্গ_-শধ্যাপক শ্রীধুক্ত প্রফুল্ল5ন্ত্র রায় এম্ এ 

১। চাষী (কবিত)-_-শ্রীযুস্ত দেবেন্দ্রনাথ মহিস্ত1 
পৌষ.  ২। জাগ্রংনিদ্রা শ্রীযুক্ত সারদীচরণ গঙ্গোপাধায় বি এ 

৩। শ্রীনগরে এক ৭ংসর --অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ 

১। বঙ্গ-ভাষা, সাহিত্য ও চিত্রশিল্প__ শ্রীযুক্ত স্ুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

মাঘ ২। দার্শনিক আলোচন! --শ্রীযুক্ত কপিলেশ্বর ভট্টাচার্য বি ই 
৩। সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি ও পরিণতি-- শ্রীযুক্ত লক্ষমীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

| ১। শ্রমজীবি-স্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ__অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজ়্ন্্র সেনগুপ্ত এম্ এ 

৷ ২। ছন্দঃকুন্থম-_নধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

৯ ব্যক্তি ও সমাজ _ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সরেশচন্্র দত্ত এম্ এ 
চৈত্র ২। জর্মাণ-সাম্রাজোর উত্থান-_ শ্রীযুক্ত মনোমোহুন নন্দী বি এ 

৩। উপনিষদের প্রতিধ্বনি--শ্রযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 
এতথ্যতীত শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তি উপলক্ষে একটি 

বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। 
উল্লিখিত প্রবন্ধ কয়েকটির মধ্যে সভার চতুর্থ অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেস্বর 

ভট্টাচার্য এম্ এ মহাশয় কর্তৃক পঠিত সার্বভৌম পর্য্যবেক্ষণ-যন্র” শীর্ষক প্রবন্ধটির কথা 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই যস্ত্রট তারকেশ্বর বাবুর উদ্ভাবিত। ইহার ইংরাঞ্ী নান 

ফাল্তন 
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৮119 [011591381 09১০$৩:% | এই একট বন্ধ দ্র! মান-মন্দিরে ব্যবহৃত যাম্যোন্তর-ভিত্তি- 

যন্ত্র (0870516 ০1019), দিগংশ যন্ত্র (121৮-711)0000 ১ নাড়ীবলয় যন্ত্র (1001170011 ) প্রভৃতির 

কাধ্য অনায়াসে সাধিত হইবে। ইহ! আমাদের নিতাগ্ভ গৌরবের বিষয় বে, আমাদেরই সভায় 

প্রথম প্রদর্শিত এবং এই সভার একজন সভ্য কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি যন্ত্র দ্বার জ্যোতিষ শান্তর 

শিখিবার পথ এত স্ত্বগম হইবে । এই যন্ত্রট ও তাহার বিবরণ বিগত কলিকাতার সাছিতা- 

সম্মিলনে প্রদর্শিত ও পঠিত হইয়াহিল। 

এ বংসর পরিষৎ-শাখার অধিবেশনগুপিতে লোকসংখা। সম্থোষজনক হইয়াছিল। বিগত 

বংসর তহবিলে ৪৫২ ছিল, তন্মধো ১২২ খরচ হইয়াছে । আমাদের সভ্যগণ কর্তৃক রচিত 

বহুতর প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকায় ও অন্ঠান্ত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 

হইয়ছে। 

হ'ভুবনমোহন সেন 

সম্পাদক । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
বরিশাঁল-শাখা 

পরিষং-শাখার তিন বংসর অতীত হইয়া গেল। এই শৈশবেই ইহার পুষ্টির জন্ঃ যতটা 

ম্নেহ ও যন্র দেশের লোকের কাছে পাওয়া উচিত ছিল, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে ইহা! পায় 

নাই। ইহা একান্ত সত্য কথা হইলেও বলিতে হইতেছে যে, জন্মাবধি বহুবিধ প্রতিকূল 
অবস্থার সহিত সর্বদ| যুঝিয়!, বিবিধ ও বিচিত্র বাধাবিদ্ধ সত্বেও আঞ্জ যে এই পরিষৎ-শাখাটি 
কতকটা কর্শক্ষম হইয়৷ উঠিতে পারিয়াছে, ইহাই আমাদের পক্ষে পরম আশা ও আনন্দের 

কারণ, সন্দেহ নাই। 

শাখা-পরিষদের অভীগ্সিত উদ্দেগ্ত সম্পাদনে আমরা কত দূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছি, তাহ! চিন্তা 

করিলে ইহার কোন কোন হিতাকাজ্জী সদস্তকে সময়ে সময়ে হতাশার দীর্ঘশ্বান ফেলিতে বাধ্য 

হইতে হয়) কিন্তু শখা-পরিষৎ যে দৃঢ়তার সহিত কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে, একটু 
বিবেচনা করিয় দেখিলে সেই দৃ়ত। এবং ইহার কর্মচারিবর্গের অনুরাগ বজায় রাখিয়া যাইতে 

পারিলে, ইহার উন্নতি যে অবশ্স্তাবী, তাহাও তাহাদের প্রতীত হইয়। আনন্দ প্রদান করিবে, 
সন্দেহ নাই। 

এবার বসস্ত-খতুর সমাগমে বরিশাল সহুরে ছরস্ত বসস্ত রোগের দারুণ প্রাছুর্ভাব হওয়ায় 
সহর হইতে প্রায় অধিকাংশ অধিবাসীই স্থানাস্তরিত হইয়াঁছলেন ) ছুঠ মাস কাল বরিশাল 

এই ভাবে প্রায় জনশূন্ত হইয়! গিয়াছিল। এরূপ ভীষণ আতঙ্ক ও মারীভয় বরিশালে আর 
কেহ কখনও অনুভব করিক্সাছেন কি না, সন্দেহ। প্রধানতঃ এই অনিবাধ্য দৈব কারণেই এ 
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বৎসর শাখা-পরিষদে মাত্র দশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছিল। মাসিক অধিবেশন-সমূহের 
একট। সংক্ষিপ্ন পরিচয় নিয়ে বিবৃত কর! গেল ।-_ 

ওয় বর্ষের অধিবেশনের তালিকা 

অধিবেশন তারিখ প্রবন্ধ লেখক 

প্রথম ২৮শে ভাদ্র স্থিতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র দাশ গুণ 
এম্ এ, বি এল্ 

দ্বিতীয় ১১ই আশ্বিন গীতার কম্মযোগ 

্ ও 

মন্তব্য 

আধুনিক বিজ্ঞান শ্রীযুক্ত রসিকলাল সেন বি এল্ 

তৃতীয় ২৯শে কাঞ্ডিক অবাঁধ বাণিজ্য- শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন 
নীতির মূলন্থত্র বি এ 

চতুর্থ ২৬শে পৌষ পৌন্বধ্যের স্বরূপ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ 
গুপ্ত এম্ এ, বি এল্ 

পঞ্চম ৪ঠামাঘ (ক) সাহিত্যের (ক) শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় 
স্বরূপ চৌধুরী 

(খ)ট নীলপৃজার (খ) শ্রীযুক্ত অনাথবদ্ধ সেন 

ছড়া ও পদ্ধতি গুপ্ত 

বষ্ঠ ২৫শেমাঘ কম্মযোগ আদশ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত 
এম্ এ, বি এল্ 

সপ্তম ১৫ইফাস্তন (ক) ম্যাজিক (ক) শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহা 
বি এল্ 

থে) কুতালড়ি (খ) মৌলভি সৈয়দ আবাল 

লতিফ বি এল্ 
অষ্টম ৩১শেতোষ্ঠ স্বর্গ ও নরক শ্রীযুক্ত হেমচজ্জ মুখোপাধ্যায় 

রবীন্দ্রনাথের অভি- 
ননদন। ৬শশিমোহন 

বসাক মহাশয়ের মৃত্যু 

তে শোক প্রকাশ। 

গৃহ নিম্মাগ সম্বন্ধে 

সম্পাদকের আবেদন। 

গৃহ-নিম্নমীণ তহবিণে 

দান বিজ্ঞাপন। 

টাদসীর শ্রীযুক্ত কেশব" 
চন্ত্র দাশ মহাশয় কর্তৃক 

সংগৃহীত ও উপহ্ৃত 

কতিপয় পুথি-পত্র ও 

ছইটি প্রাচীন রৌপ্য. 
মুদ্র। প্রদান। 

পি 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! ২১ 

অধিবেশন তারিখ প্রবন্ধ লেখক 

নবম ১৩ই আধাঢ় আমি ও মুই * শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন বি এ 

দশম ২১পে আবাঢ় কর্দ্মযোগ আদশ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম.এ, বি এল্ 

গৃহ-নিম্মীণ 

স্থানীয় পরিষংশাখার পরিচালকবর্গ ইহার জন্ঠ একটি স্থায়ী বাস-ভবন নির্শাণ করিতে 

অভিলাষী হইয়াছেন। গত বৎসরেই এ বাসনা পরিষদের হিতার্থিগণের অন্তরে উদ্ভূত 

হইপ্লিছিল; কিন্ত নান! কারণে কার্ধ্যতঃ সে ইচ্ছা বিশেষ পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই' 

গত বৎসর কাসিমবাজারের দানবীর মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীগ্রচন্ত্র নন্দী বাহাদুর এই সমীচীন 
বাসনার সমাচারটি কোন অজ্ঞাত সুত্রে অবগত হইয়!, আমাদের উৎসাহ বর্ধনের নিমিত্ত স্বতঃ- 

প্রবৃত্ত হইয়াই গৃহ-নির্মীণকন্পে ছুই শত টাক! সাহায্য প্রেরণ করেন। তৎপরে গত ২৬শে 

পৌষ শাখা-পরিষদের চতুর্থ মানিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত হইলে এই মর্খের 
একটি প্রস্তাব সমাগত সভ্যগণ কর্তৃক সাগ্রহে ও সোতসাহে পরিগৃহীত হয়। এই সভাস্থলে 

বরিশালের জজ মিষ্টার পি, ই, ক্যামিয়েড, সহকারী জজ মিষ্ঠার এস্, কে, ঘোষ এবং ম্য।ঞিষ্রেট্ 
ও কালেক্টর মিষ্টার এফ. ভাবলু ষ্ং মহাশয়ের উপস্থিত ছিলেন। গ্ৃহনির্্াণ-ভাগ্ডারে 

অর্থ-সংগ্রহের জন্য অগ্ঠাপি তেমন বিশেষ কোনই চেষ্টা হয় নাই। তথাপি বিনা প্রয়াসেই 

এ জন্য যে সকল সহ্ৃদয় ব্যক্তি অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হুইয়াছেন, তাহাদের নাম ও 

প্রতিশ্রুত সাহাযোর পরিমাণ সপন্মানে নিম্নে প্রকাশিত হইল। 

শ্রীযুক্ত বিনোদকুমার রায় চৌধুরী ( কীন্তিপাশ! ) ৫০০২ 

» হিরণকুমার রায় চৌধুরী (বাঁসস্তা ) ৫০০২ 

« নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বি এল্ (প্রাথমিক) ২**২ 

* অবিনাশচন্ত্র গুহ চৌধুরী এম এ, বি এল্ (রামচন্ত্রপুর ) ২৯০২ 

» ক্ষেত্রমোহন সাহা চৌধুরী (প্রাথমিক) ১৫০২ 

» গণেশচন্্র দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্ (প্রাথমিক) ১০*২ 

» বিপিনবিহারী দাশগুপ (চন্ত্রহার ) ১২৫২ 

» অশ্বিনীকুমার দত (প্রাথমিক) ১০০২ 
» স্রামাচরণ দত্ত বি এল্ (কুশঙগল ) ১০২ 

জ্ীযুক্ত। আনন্দময়ী সেনগুপ্তা ৫০২ 
শরীযুস্ত নীরদরপ্রন গুহ বি এল্ ( মুদ্লেফ ) ২০২ 

». কুমুদকান্ত বন্ধ বি এল্ ( মুদ্েফ ) ২০২ 
জনৈক শুভার্থী ৫০২. 

মহারাজ! শ্রীযুক্ত মণীন্্রচন্জ্র নন্দী বাহাছয় ২০২ 
২৩১৫ 
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সাহায্য দান 

স্থানীয় শাখা-পরিষদের কর্মক্ষেত্রের প্রসারতা সম্পাদনের জন্য ইহার সভ্যগণের দেঁঃ 

চাদার হার মাত্র তিন টাক! নির্ধারিত হইয়াছে । কিন্তু যে সকল বিগ্োৎসাহী, সনদ 

সদস্তগণ এই সদনুষ্ঠানের পরিপোষণ ও সঞ্জীবনের মহহছুন্দেশ্-প্রণোদিত হইয়া এই নির্দি্ 

বার্ষিক তিন টাক। টাদার স্থলে স্বেচ্ছায় দ্বাদশ ও ততোধিক অর্থপ্রদানে সাগ্রহে প্রতিঞ্ত 

হইয়াছেন, নিয়ে তাহাদের নাম প্রকাশিত হইল। 

১। নবাবজাদা সৈয়দ মহম্মদ হৌসেন ( সায়েম্তাবাদ ) ৫০২ 
২। মাননীয় হাজী চৌধুরী মহম্মদ ইদ্মাইল খ| ( চরামদ্দী ) ৫০২ 

৩। শ্রীযুক্ত বিনোদকুমার রায় চৌধুরী ( কীত্ডিপাশা ) ২৪২ 

৪। » হিরণকুমার রায় চৌধুরী ( বাসও) ২৪২ 
৫.। . ৮» নলিনীভূষণ গুপ্ত সিআই ই (বারিষ্টার) ১২২ 

৬।  » অবিনাশচন্ত্র গুহ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ ১২২ 
৭।| » কিরণকুমার রায় চৌধুরী ( বাসস্তা ) ১২২ 
৮1» ক্ষেত্রমোহন সাহা! চৌধুরী ১২২ 
৯। » সারদাচরণ চক্রপর্তী ( রহমতপুর ) ১২২ 

১০।  » শরৎকুমার ঘোষ আই সি এস্ ১২২ 

১১।  » পরেশচরণ চট্টোপাধ্যায় বি ই ১২২ 
১২। মিষ্টার টি, সি, ট্যুতি ১২২ 

১৩। শ্রীযুক্ত অবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ১২২ 

১৪। »% ক্ষীরোদবিহারী সেন ১২২ 

১৫1» নলিনীমোহন রায় চৌধুরী ১২৬ 

১৬। *  গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরা ১২৭ 
১৭। ১» মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ১২২ 

১৮।  » দেবকুমার রায় চৌধুরী ৩০০২ 

সংগ্রহ 

টাদসীর ভাক্তার শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র দাস মহাশয়ের সাহায্যে শতাধিক বর্ষ পৃর্ববের কতকগুলি 

দলিল ও অতি প্রাচীন কতিপয় পুথি-পত্র প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে । কেশব বাবুর নিকট এ জন্য 
শীখা-পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন । 

স্ববর্ণ-পদক 

গত বংসরে এই শাখা-পরিষৎ হইতে পপূর্ববঙ্গে নারীজীবন* সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের 

জন্ত শাখা-পরিষৎ হইতে একটি স্ুুবর্ণ-পদক পুরস্কার দেওয়া হইবে, এ'সংবাদ ঘোষণা কর! 

হয়) কিন্তু পুরস্কার-যোগ্য প্রবন্ধ হন্তগত লন! হওয়ায় অগ্ভাপি এই পুরস্কার প্রদত্ত হইতে 
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পারে নাই। এজন্য আরও এক বৎসর সময় দেওয়! যাইতেছে । আমর! আশ করি, এই 

সুদীর্ঘ কাল মধ্যে উপযুক্ত প্রবন্ধ আমাদের হস্তগত হইবে। 

রস্থ-প্রকাশ 

এই শাখা-পরিষদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনসমূহে পঠিত কতিপয় প্রবন্ধ *সেবা” 
ন/মক পুপ্তকের ২য় খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এই গ্রন্থ প্রতি সভ্যই বিনামূল্যে এক এক 

এগ প্রাপ্ত হইবেন। 

| শবস্থ। 

পবিষংশাখার আভ্যন্তরীণ অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়াই মনে হইতেছে । মারীভয় ও 

অপরাপর কারণে এবার উপধুক্তরূপ চেষ্টা কর! সম্ভব হয় নাই, তথাপি শাখা-পরিষদের 

ভাগারে অর্থাগম নিতান্ত অল্প হয় নাই। এবারেও ইহার সভা-সংখ্য। বর্ধিত হইয়াছে। 

গত বংসরে ১১৬।১/০ আনামত জম! বাদে টাদ। বাবদে ইহার তহবিলে ৭০৯২ আর হইয়াছিল। 
এবার তংস্থলে কেবল টাদাই ৬৭৭॥০ টাক! জম! হইয়াছে । এইরূপে সাধ(রণ তহবিলে 

আলোচা বৎসরে মোট আয় ৮১৩২ টাক] হয়, তন্মধ্যে মোট বায় ৪৫২।/* বাদে ৩৬০।৩ টাক! 

উদ্বত্ব আছে। গৃহ-নির্মাণ তহবিলে মোট ৩১০২ টাকা! জমিয়াছে। 

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী 
তসম্পা্দক। 

বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষৎ 
বদ্ধমান-শাখ। 

বৈশাখ মাসে ঝঞ্চাবাতের মধ্যে প্রথমে "বর্ধমান বঙ্গনাহিত্য-মভা” প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪ই 

মাষাঢ় মুল-পরিষদ্দের অন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের 

পরামর্শে ইহাকে বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের শাখারূপে পরিবর্তিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয় 

এবং মাননীয় বদ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহার ইহার পৃষ্ঠপোষকের পদ গ্রহণ করিতে 

স্বীকৃত হন। এ পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যালয় স্থিবীরুত হয় নাই। বংশগোপাল টাউনহলে পরিষদের 
মাসিক অধিবেশন হইয়। থাকে । | 

২৩শে শ্রাবণ তারিখের বস্তায় অধিকাংশ স্থান ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে কোন 

সাধারণ অধিবেশন হয় নাই। শ্রাবণের প্রারস্তে ইহার সংশ্রবে একটি ছাত্রসভ! 'প্রতিষ্ঠিত 

হয়; কিন্তু নানা! কারণে ইহার দুইটির অধিক অধিবেশন হয় নর | 

বর্ধশেষে সভ্যসংখ্যা ৭৭। ইহার মধ্যে মফস্বলে মাত্র ৩জন। মফম্বলে সভ্যসংখ্য 

বৃদ্ধি করিবার জন্ত কোন চেষ্টা করিতে পার! যায় নাই। আর করিলেও কালনায় পরিষং- 
শাখ থাকিতে সে চেষ্টা ফলবতী হইবে কি না, সন্দেহস্থল। বর্ধশেষে আয় ২০২, আর ব্যয় 
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২৪%/১০। আয়ের ন্যনতার কারণ _সভাগণের নিকট চাঁদ! আদায় করিবার জন্ত কোন 
স্ব্যবস্থা করিতে পার! যায় নাই। 

১৩২* সালের ১ম সভাপতি ৮ তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি এল্ 

২য় সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বন্গু এম্ এ, বি এল্ 

সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বনু .বাহাদ্বর 
তব এ » দেবেন্দ্রনাথ মিত্র 

১ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালরাঞ্গ রায় বি এ 
২য় সম্পাদক » দেবেন্দ্রনাথ সরকার 

সহঃ তরী » রাখালরাজ রায় বিএ 
» হেমেন্ত্রমোহন বন্থু বি এ 

» আবুল হোসেন 

ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিৰীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ 

কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সস্তোষকুমার বন্থু 

অধিবেশন মাস প্রবন্ধ ঝ বিষয় লেখক বা সংগ্রাহক 

১ম ২৮শে বৈশাখ উদ্বোধন শ্রীহ্মন্তকুমার সরকার 
২য় ১৪ই আধাঢ় বর্গ-সাহিত্য-সভাকে বঙ্গীয়- 

মলাহিত্য-পরিষদের শাখারূপে 

পরিবর্তন 

বিশেষ ১৫ই আযাঢ় ৬দ্িজেন্ত্রলাল রায় শ্ীক্ষীরোদবিহা রী চট্টোপাধ্যায় এম্ এবি এ 
৩য় ৫ই আশ্বিন একটি বিষুমুত্তি প্রদর্শন স+গাহক, শ্রীশিবদাস তেওয়ারী 

পরিচয়প্রদাতা__ 

শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ 

( বন্যার জঙ্ত স্থগিত ) বিবিধ মুদ্রা প্রদর্শন সংগ্রাহক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্্কুমার 
সেন 

ভারতীয় দাশনিক সমাজ মহামছোপাধ্যায় পণ্ডিত ৬বিশ্বেশ্বর 

তর্করত 
৪র্থ ১৪ই অগ্রহায়ণ কবিবর রবীন্দ্রনাথের নোবেল 

পুরস্কার প্রার্থি উপলক্ষে 

আনন্দ-প্রকাশ। 

ছই জন পুস্তকোপহারদাতৃকে 

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন । 

কামার কিতাগড় । হাজর! 

হেমচজ্্র ও মাইকেল শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহান! বি এ 
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অধিবেশন মাস প্রবন্ধ বা বিষয় লেখক বা সংগ্রাহক 

৫ম অধিবেশন ১০ইমাঘ ১ম সভাপতি ৮তারা প্রসন্ন 

মুখোপাধ্যায় বি এল্ মহা- 

শয়ের পরলোকগমনে শোক 

প্রকাশ। 
মহাভারতে অন্ুশীলন-তত্ব 

(স্থগিত)-_ শ্রীসত্যকিস্কর সাহানা বি এ 
৬ষ্ঠ অধিবেশন ২৪শে ফান্তন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৬ 

বিশ্বেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের 

পরলোকগমনে শোক প্রকাশ। 

রামরসায়নের কবি ৬রঘুনন্দন 

গোস্বামীর জীবনী-_ শ্রীজানকীবল্লত গোস্বামী 

মহাভারতে অনুশীলনতত্ব-- শ্রীসত্যকিন্কর মাহান! বি এ 
ণম অধিবেশন ১৫ইচৈত্র খাজা আনোয়ারের সমাধি-_- শ্রীরাখালরাজজজ রায় বিএ 

কবিকস্কণ চণ্ডী__ শ্রীকমলকুষ্ণ বস্তু এম্ এ, 
বি এল্ 

গ্রীরাখালরাঁজ রায় 

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার 
সম্পাদক। 

বজ্সীয়-লাহিত্য-পরিষং 
কাল্না-শাখা 

প্রতিষ্ঠা 

বর্ধমান জেলার প্রাচীন গৌরবকেন্ত্র কাল্না নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্রিষদের একটি 
শাখ! প্রতিষ্ঠার জন্ত শ্রীমান্ গোপেন্দুভ্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহু দ্রিন হইতে চেষ্ট। করিতে- 
ছিলেন। জেলার সাপ্তাহিক মুখপত্র “পল্লীবাসী”্র স্তম্তেও এ বিষয়ে আলোচন! হয়। শেষে 

১৩১৮ সালে চুঁচুড়া নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনক্ষেত্রে বঙ্ীয়- সাহিত্য- 
পরিষদের অন্ততম প্রাণস্বরূপ সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয়ের সহিত 
সাক্ষাতের পর দ্বিগুণ উৎসাহে শাখা-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতে থাকে। ফলে ১৩২৭ মালের 
১*ই বৈশাখ সাহিত্যান্থরাগী কতিপর যুবককে লইয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের কেন্রস্বরপ কাল্না 

নগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরদিবংকে সর্বতোভাবে আদর্শ কির! একটি ০সাহিত্য-সমিতি* গঠিত 
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হুয়। উক্ত সমিতি অনতিবিলম্বে মূল-পরিষদের শাখ| বলিয়৷ পরিগণিত হইবার অভিপ্রায় 

প্রকাশ করিলে, শ্রাবণের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে “বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষৎ-__কাল্না-শাখা” 

ধলিয়। শ্বীকার করেন এবং পরবর্তী মাসিক সাধারণ-অধিবেশনেও কাল্না-শাখ। প্রতিষ্ঠার 

কথা ঘোষণ! করেন। ্ 

| সভ্যসংখ্য। 

আলোচ্য বর্ষে ১১৭ জন সাহিত্যান্গরাগী ব্যক্তি সভ্য নির্বাচিত হইয়্াছিলেন। তন্মধ্যে 

৪ জন সভ্যপদ পরিত্যাগ করায়, বর্ষশেষে সত্যনংখ্যা ১১৩ জন ধাড়াইয়াছে। 

সাধারণ সদস্য ১০৩ 

অধ্যাপক সাস্ঠ ৫ 

সহায়ক সদন ৫ 

১১৩ 

অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদ্দের ১২টি মাসিক ও ৩টি বিশেষ অধিবেশন হুইয়াছিল। 

শাখ-পরিষদের .অধিবেশনের জন্য কোন দিনই স্থানাভাব ঘটে নাই। স্থানীয় সুসজ্জিত 

ভিক্টোরিয়। টাউনহল শাখা-পরিষদ্দের অধিবেশনের জন্য যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই 

পাওয়া গিয়াছে; তদ্যতীত প্পল্লীবাসি”-কার্যালয়, শ্রীপ্রীমহাপ্রভূবাটী, দেবেন্দ্র চতুষ্পাঠী, 
ব্রাঙ্মদমাজ-মন্দির এবং রিক্রিয়েসন ক্লাব প্রভৃতি স্থানেও শাখা-পরিষদের কয়েকটি অধিবেশন 

হইয়াছিল। এ সকল স্থানে অধিবেশনের অনুমতি দিয়! কর্তৃপক্ষগণ শাখা-পরিষদের 

কৃতজ্রতাভাজন হইয়াছেন। 

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদির তালিক! 

অধিবেশন পঠিত প্রবন্ধাদি লেখক 
১ম-_-৩*শে বৈশাখ বঙ্গভাষাবিষয়ক প্রন্তাব__শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিস্তাবিনোদ । 
২য__২২শে আবাঢ় আফুর্ধেদের অবনতি-_্রীবীরেন্দ্রকুমার কবিরদ্ব কবিরাজ । 

'৩য়--১৫ই ভাদ্র মহাপুরুষের আবির্ভাব (১)- শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত। 
শৃরনগর সন্ধানের প্রস্তাব শ্রীগোপেন্দুভৃষণ বিদ্যাবিনোদ । 

৪র্থ--১২ই আশ্বিন মহাপুরুষের আবির্ভাব (২)-শ্রীবিভূতিভূষণ দত্। 
€ম--৩০শে কার্তিক শিক্ষার প্রকৃত অর্থ-_শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত। 
৬ষ্-_৭ই অগ্রহায়ণ বেদাস্তলার-_-১ম প্রস্তাব__শ্রীআনন্দগোপাল সেন এম্ এ। 
ণম-.১৩ই পৌষ সর্পাধাত-চিকিৎসা--৮ সীতানাথ ঘোষ । 

বেদাস্তসার-_২য় প্রস্তাব-_শ্রীআনন্দগোপাল সেন. এম্'এ। 
৮ম--১৮ই মাঘ বেদাত্তসার--ওর প্রস্তাব__শ্আনন্দগোপার সেন .এম্ এ। 
»ম--১৭ই ফাস্তন প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যচর্চা-__্রীবসন্তরুষীর ওঝা । 
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অধিবেশন পঠিত প্রবন্ধাদি লেখক 

১*ম-_-১লা চৈত্র বাঙ্গালা স্বরবর্ণ-_শ্রীউপেন্্রনাথ নাগ এল্ এম্ এস্। 
রসিকতা _-শ্রীবসস্তকুমার ওঝা । 

১১শ--১৫ই চৈত্র সরীশিক্ষা__শ্রীবসম্তকুমার বনু মল্লিক এম্ এ, বি এল্। 

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের বর্ণশিক্ষা__শ্রীআনন্দগোপাল সেন বি এ। 
১২শ-_-৬ই বৈশাখ কলিকাতায় সাহিত্য-সশ্মিলন-দর্শন-_শ্রীবসস্তকুমার ওঝা। 

বর্ষশেষে নিবেদন*-__ শ্লীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
এঁ সকল প্রবন্ধ-পাঠ ব্যতীত অনেকে অনেক কবিতা, গল্প, ছড়া প্রভৃতি পাঠ করিয়া- 

ছিলেন। তথ্যতীত ৯ম মাসিক অধিবেশনে বর্ধমান-শাথার সভাপতি তারা গ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের মৃত্যুতে ও ১১শ মাসিক অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় বিশ্বেশ্বর তর্করত্ব মহাশয়ের 

মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। 

বিশেষ অধিবেশন 

অধিবেশন অ!লোচ্য বিষয় 

১ম বিশেষ-_২০শে জ্যৈষ্ঠ সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে আনন্দ জ্ঞাপন ও রাঞজভক্তি 

প্রদর্শন । | | 

য় বিশেষ-_২৬শে অগ্রহায়ণ কাল্না-মহকুমার গৌরবস্থানীয় মহামহোপাধ্যায় কষ্ণনাথ 

হায়পঞ্চানন মহাশয়ের স্থৃতিসত| | 

ওয় বিশেষ-_২৮শে মাঘ শ্রীশ্রীমনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে বৈষণব- 

সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা-সভা । 

প্রবন্ধ--শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রত ও একচক্র! গ্রাম। লেখক--শ্ীআশুতোষ বন্ধু 

ভক্তিরত্ব। 

কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি 

আলোচ্া বর্ষে নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণ কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন /-₹ 

 কর্ম্মাধ্যক্ষগণ 

সভাপতি-_ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্লাল নন্দী বি এ 

*পল্লীবাসি*-সম্পাদ্দক সহকারী সর্তাপতি - শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় “গল্লীবাসি*-সম্পাদ 

, অধোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল 

ছাত্রাধ্যক্ষ--_ . » বসস্তকুমার ওঝা 

সম্পাদক -__ এ উপেন্ত্রনাথ নাগ এল্, এম্, এস্ 

* “বর্ষশেষে মিবেদ ন+ শীর্ষক প্রবন্ধটি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ হওয়ায় শাখা-পরিষৎ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত 
লা £ 

করিষেন। টির 



২৮ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক। 

কার্ধ্যাধ্যক্ষগণ 
শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

সহকারী সম্পাদক » শচীন্ত্রকুমার চক্রবর্তী বি এ 
*« গোপেন্দৃভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিস্তাবিনোদ 

নির্বাচিত সদস্যগণ 

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ 
* বসন্তকুমার বস্থ মলিক এম্ এ, বি এল্ 

* চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

* পুর্ণচন্ত্র দত্ত বি এল্ 

» আনন্লাল গোস্বামী 

». শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্ 

» বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্ 

আলোচ্য বর্ষে কার্যা-নির্বাহক-সমিতির ৮টি মাত্র ্মধিবেশন হয়। অধিবেশনে সভ্যগণের 

উপস্থিতি-সংখ্যা গড়ে ৭৮ জন। প্রতোক অধিবেশনেই শাখা-পরিষদের উন্নতি ও অর্থাগম- 

বিষয়ে বিশেষ আলোচনা! হয়। আমাদিগের স্থযোগ্য সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল নন্দী 

মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও যত্বু করিতেছেন। 

08 ছাত্র-সভ। 
০৯ রো ২ পু টি 

মূল-পরিষর্দেনয £জ্র্দর্শে একটি ছাত্র-সভ! গঠিত হইয়াছে । অতি অন্প দিন পূর্বের গঠিত 

হইলেও ইতিমধ্যেই ছাত্র-সভার চারিটি অধিবেশন হইয়! গিয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ গ্রীযুক্ত বসন্ত- 
কুমার ওঝা মহাশয়ের সযদ্র তত্বাবধানে ছাত্রগণ উৎসাহের সঠিত কার্য আরম্ত করিয়াছেন। 

্ প্রতিনিধি 
২৭শে চৈত্র হুইতে দিবসন্ত্রয় কলিকাতাঁর টাউন হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের যে 

অধিবেশন হুইয়াছিল, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য শাখা-পরিষদের পক্ষে নিয়লিখিত 
সভ্যগণ সন্সিাচদ যোগদান করিয়াছিলেন মুর 

১। জীষুক্ত উপেক্্নাথ নাগ এল্, এম্, এদ্ (সম্পাদক ) 
২1 ৮" বসস্তকুমার ওঝা (ছাত্রাধ্যক্ষ) 

৩। -. * গোৌপেন্ভূষণ বিছ্যাবিনোদ ( সহকারী সম্পাদক ) 
৪1 »« বিভৃতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী সম্পাদক ) 

৫1  * নীললোছিত ভট্টাচার্য 

৬.» জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (সহায়ক সদন্ত ) *প্রস্থন”-সম্পাদক, কাটোয়! 
| » শপিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (মার শেখ দিন) *পল্লীবাপি”-সম্প।দক, কাপনা 



সাহ্ত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! ২৯ 

উপসংহার 

শাখা-পরিষদের নব-জীবনের প্রথম বর্ষ এই ভাবে কাটির়াছে। কালনার পরম সৌভাগ্য 
এই যে, ইহার চতুষ্পার্থেই বহু বিখ্যাত প্রাচীন নগর গ্রাম অতীত গৌরবের “বহু ইতিহাস 
বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে । বহু প্রাচীন কবি, অধ্যাপক, সাধক এই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া সাহিত্য-জগতে অতুল কান্তি রাখিয় গিয়াছেন। এই সমস্ত স্থানীয় প্রাচীন কীর্তিকলাপ 

কাব্য-সাহিত্য প্রভৃতি অতীত গৌরবের নিদর্শন বিশ্বতির অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া 

জগংকে দেখাইতে পারিলেই কালনা-শাখা-পরিষৎ যথেষ্ট সার্থকত| লাভে সমর্থ হইবেন, 

সন্দেহ নাই এবং সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ধীরে ধীরে কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন। 

ছীউপেন্দ্রনাথ নাগ 

সম্পাদক। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
দিলী-শাখা 

নব রাজধানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আলোচা বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কয়েক জন 

প্রবাদী সদস্তের উদ্যোগে দিল্লীতে একটি শাগা-পরিধৎ 'গ্রতিষিত হইয়াছে । ভরসা কর! 

যায় যে, ভারতে ইতিহাস, পুরাণ ও প্রদ্ধুতবের কেব্র্ুমি : দিলীতে. এই নবপ্রতিষ্ঠিত 
পরিষদের জন্ম নিরর্থক হইবে না। অচিরেই এই শিশু পরিবহ্পর্গীরগ্রবাসী বঙ্গবাসী ও 

সাহিত্যান্ুরাগীর একটি ভুগঠিত কার্যাক্ষের হইয়। দীড়াইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

ইতিমধ্যে ন।না স্থান হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। বৃন্দাবন, মথুরা। জয়পুর, মিরাট, 

লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতে স্বেচ্ছায় অনেকে সদন্ত হইবার জন্ত আরেধন' করিয়। নির্বাচিত 
হইতেছেন এবং নানা স্থান হইতে উংসাহ ও সহান্তুতিস্থচক পত্রার্দি, পঠিতব্য প্রবন্ধ ও 

পুস্তকাদি প্রাপ্ত হওয়! যাইতেছে । 

বিগত ১৮ই মাঘ ১৩২০ সাল, ৬প্রীস্রীপঞ্চমী দিবসে সর্ববাদি-সম্মতিক্রমে পরিষং-শাখা 

প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্ল গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। সমগ্র প্রবাপী বঙ্গসন্তান গু-.স্থাঁনীয় গণ্য-মান্ত 

বিষ্ঞোৎসাহী মহোদয়গণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন । 

পরবর্তী একটি সাধারণ সভায় রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীচরণ দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে 
নিতান্ত অভাব অনুভূত হওয়ায় পরিষদের সংশ্লিষ্ট একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্ আলোচিত 
ও গৃহীত হয় এবং সভাস্থলেই পুস্তকালয়ের নিমিত্ত ১১৭২ টাক! সাহাধ্য স্বাক্ষরিত হয়। 

আলোচ্য বর্ষে দিল্লী-পরিষদের সদন্তসংখ্যা ২২৫। তন্মধ্যে দিল্লীর অতি পুরাতন অধিবাসী 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাকে রায় বিশিষ্ট সভ্য ও শ্রীযুক্ত অমরপ্রসাদ দত্ত কলিকাতা হুইতে পরিষৎকে 
নানা প্রকারে সাহাধা করায় সহায়ক-সদন্ত নিয়োঞ্ধিত হইয়াছেন। 
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আলোচা বর্ষে নিয্নলিখিত সদস্তগণ এক বৎসরের নিমিত্ত কর্মচারী নির্বাচিত 

হইয়াছেন, 

১। সভাপতি-_শ্রীধুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ 
২। সহঃ সভাপতি-_ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রনাথ মজুমদার 

৩। ». ৮»  প্রকাশচন্ত্র সেন 

৪| শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

৫। » রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

৬ *« যতীন্দ্রনাথ সরকার 

৭। সম্পারদক-_ » ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 

৮1 সহযোগী সম্পাদদক-_-» বসম্তকুমার ভট্টাচার্য্য 

৯। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

১০। সরোজনাথ বাক্চী 

১১। লালগোপাল খ্বোব 

১২। কোষাধাক্ষ-_ স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৩। সহঃ কোষাধ্যক্ষ  ভোলানাথ দাস 

১৪। ইন্না হাযির সাধারণ সদস্তগণ-__শ্রীযুক্ত কুমুদ্ধনাথ বন্ধ 

» গোষ্ঠবিহারী দাস 

» নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
» থগেন্দজনাথ দত্ত 

এ পর্য্যন্ত সীধারণ পাক্ষিক অধিবেশনে নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছে ;_ 

.১৮ই মাঘ ১৩২০, প্রীন্রী/পরন্বতী পুজার দিন, আনুষ্ঠানিক সভায় পরিষৎ-শাখা 

রি হ্হ।. 
ঙ $? শুরা ফান্তন ১৩২০, প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় "নিজামুদ্দীন ও 

কুভৰ সীহেব” প্রবন্ধ এবং শ্রীযুক্ত রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যা “যোগবা শিষ্ট-রামায়ণের একাংশ” 
পাঠকরেন। 

৩। ১৭ইফাস্তন ২য় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় “সাহিত্যে ছুঃখবাদ” 
এবং শ্রীযুক্ত শত্তুচন্ত্র দত্ত প্চণ্ডীদাস” প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

৪। ১লা চৈত্র ৩য় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সরোজনাথ বাক্চী *ইন্তরপ্রস্থের পাষাণ-প্রাচীর” 
ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন চট্টোপাধ্যায় “কৃষ্ণকাস্তের উইল” প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

€। ১৪ই চৈত্র ৪র্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নির্মমলচন্ত্র সান্ন্যাল "গ্রাচীন ভারতেতিহাসের 

একটি অজাত-পূর্ব অধ্যায়” প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
৬। ৬ই বৈশাখ ১৩২১, ৫ম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জুরেস্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় “দিল্লীর 

পথ” ও শ্ীধুক্ত সরোজনাথ বাকৃচী *ইনপ্রস্থ সম্বন্ধে নান। কথ” প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
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৭। ওরা জৈষ্ঠ, ৬্ঠ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত তোলানাথ দাস “ঈশ্বর” ও শ্রীযুক্ত বতীন্্রনাথ 

রায় এম্ এ “বাঙ্গীলার কবি” প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
৮। ১৭ই জ্যেষ্ঠ,৭ম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নির্মলচন্ত্র সার্ন্যালপ্রাঞজস্থান-ত্রমণ*্প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
প্রত্বতত্ব-বিভাগের কার্য তিনটি বিভাগে বিভক্ত হইয়৷ আরম্ভ হইয়াছে,--১ম প্রতিহাসিক 

শাখা-সমিতি, ২য় পুরাতত্ব অনুসন্ধান-সমিতি, ৩য় মন্দির, দেবালয়, মসজিদ, গোরম্থানসমূহের 

বিবরণ-সংগ্রহ সমিতি। প্রত্যেক বিভাগের এক জন করিয়! সম্পাদক নিয়োজিত হুইয়াছেন ও 

অন্ন ৪ জন কাধ্য-কারক সদন্ত নিয়োজিত হইয়াছেন। ইহ্থীরা মধ্যে মধ্যে দিল্লী ও তৎ- 

পার্ববস্তী স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া আবশ্তকীয় তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন এবং বিষয়বিশেষের 
অনুসন্ধান সমাপ্ত করিয়! প্রবন্ধাকারে তাহ! পাঠ করিতেছেন। সর্বসাধারণের বিচারে তাহ 

মৌলিক বলিয়৷ পরিগৃহীত হইলে, উহ হয় মূল-পরিষদে প্রেরিত হইবে, না হয় শাখা-পরিষদের 

সংকল্পিত নূতন পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। এই কয়েক বিভাগ ইতিমধ্ো নিয়লিখিত কয়েকটি 
অ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

১। দিল্লীর এক প্রাচীন মঠে_-এক বংশতালিকায় যুধিষ্ঠির হইতে সাহ আলম পর্য্যস্ত 

রাজনামাবলীতে দেখিতে পাওয়। গিয়াছে যে, ১০ জন বাঙ্গালী রাজা দিল্লীতে ১৪৬ বৎসর 

রাজত্ব করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নিশ্শলচন্ত্র সান্তাল এই তথাটি আবিষ্কার করিয়াছেন। 
২। দিল্লীর “হিষ্টরিক রিক্গ” বাস্তবিক পাহাড় নহে-__মন্ুম্ত'হস্ত-নির্দিত অতি প্রাচীন 

কোনও নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীর । হহার উপরে ভীমের পদচিহ্ন ও তৎসন্নিহিত প্ভীমতাল 

তীর্থ*। শ্রীযুক্ত সরোজনাথ বাকৃটী আবিফার করিয়াছেন। 
৩। দিলীর চতুষ্পার্খস্থ ধবংসাবলীর মধ্যে প্রাচীন যুগের হিন্দু্দিগের অনেক কীর্তি দেখিতে 

পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে যখোপবুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ চলিতেছে । | 
আলোচ্য বর্ষে পাথা-পরিষদের আয় ৩৫৫।০,__ব্যয় ২৯৬ এবং সাধারণ রা মুত 

আছে ৫৯০ । 

বিগত কলিকাতার ৮ম লাহিত্য-সন্মিলনে শাখা-পরিষং তাহাদের আ্জতম, লহযোগী 

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসস্তকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়কে প্রতিনিধি নিয়োগ ররিষ়্ কলিকাতায় প্রেরণ 
করিয়ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা দেশের বাহিরে “বাঙ্গাল। সাহিত্য পাঠ্যরূপে নিধি হউক*-এই 

মর্মে এক প্রস্তাব সন্মিলনে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং “ভারতমিত্রের” স্ষোগ্য সম্পাদক 

মহাশয় তাহ। অনুমোদন করায় সভা কর্তৃক এই সঙ্কল্ল পরিগৃহীত হুইয়াছিল। 

আলোচ্য বর্ষে একটি সান্ধ্যসম্মিলনে সাহিত্য-পরিষদের পরম উৎসাহ্দাতা পৃষ্ঠপোষক 

মাননীয় মহারাঞ শ্রীযুক্ত মণীন্্রচন্ত্র নন্দী বাহাছুরকে অভ্যর্থনা! করা হইয়াছিল। নানাবিধ 
গীতবাস্ধ, অভিনয় ও আবৃত্তির আয়োজন করা হইয়াছিল এবং সমবেত ভক্র মহোদয়গণকে 
মিষটান্নাদির দ্বার! আপ্যায়িত কর! হইয়াছিল। 

প্রীচারুচন্্র বযোন্দপাধ্যায় শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 
: সহযোগী সম্পা্ক। সা সম্পাদক। 
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উত্তর-ব-সাহিত্য-সম্মিলন 
দিনাজপুর 
৬ষ্ঠ অধিবেশন 

১ম দিবস।__গত ১৩২৭ বঙ্গাবে ৩*শে জোষ্ঠ তারিখে দিনাজপুর থিয়েটার হলে এই সন্ষি- 

লনেয় অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এই সভার সভা- 
পতি-পদ গ্রহণ করেন। সভায় বঙ্গদেশস্থ যাবতীয় সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির 

পাণ্ডিত্যপুর্ণ অভিভাষণ পাঠের পর উত্তরবন্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক মহাশয় 
তাহার বাধিক কার্ধ্যবিরণ পাঠ করেন। এই ভাবে প্রথম দিনের কার্য শেষ হয়। 

২য় দিবম।--ন্বিতীয় দিবন' কামরূপ অন্ুসন্ধান-সমিতির সম্পাদকের কার্যযবিবরণ পাঠের 

পর নিম্নলিখিত ৭টি প্রস্তাব যথাক্রমে উপস্থাপিত, সমর্থিদ্ধ ও সর্বন্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। 

(১) চিত্রশালা স্থাপনে গভর্পে্ট যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্ ধন্যবাদ 
জাপন। 

(২) সম্মিলনের অন্ততঃ এক মাস পূর্বে আপনার্দের কার্য্যবিবরণ সম্মিলন-পরিচাঁলন- 
সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত উত্তর-বঙ্গের যাবতীয় সাহিত্য-সমিতিগুলিকে 
অন্রোধ করা হয়। 

- (৩) রির্াজউস্ সালাতিন্ প্রণেতার সমাধির উপরে স্থৃতিফলক স্থাপনের ব্যয় ও কর্মভার 

গ্রহণ করায় শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়কে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন ও নানা মুসলমান ধর্মগ্রস্- 

প্রণেত কাজি হেয়াৎ মামুদর, রঙ্গপুরের রামাযণ-প্রণেতা৷ রাজপাহীর কবি অদ্ভূতাচার্ধ্য ও রস- 

কদস্ব-গ্রণেতা বগুড়ার, রর কবিবল্পতের স্থৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হয়। 

(৪) উত্তর-ব্গ-সাহিত্য- সম্মিলনের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়। সভ্যর্দিগের মধ্যে বিতরণ 

ও মতাঁমত গ্রহণের জন্ত সন্মিলন-পরিচালন-সমিতিকে অনুরোধ করা হয়। 

(৫) রাজেন্ত্লাল আচাধ্য-প্রণীত শিশুসাহিত্য “বাঙ্গালার প্রতাপ, গ্রন্থের পরীক্ষার 

তার শ্রীযুক্ত আগুতৌষ চৌধুরী, হীরেন্্রনাথ দত্ত, বিনয়কুমার সরকারের উপর অর্পিত হয়। 
(৬) মুদ্রাধস্ত্রের পূর্ব কাষ্ঠফলকে খোদিত বগুণ্ড়ার কোনও কবির গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদে 

আছে, তাহার প্রতিক্কতি মুদ্রণের জন্ত উক্ত পরিষংকে অগ্ুরোধ করা হয়। 
(৭) দিনাত্পূর্নে একটি চিত্রশাল! স্থাপনের জন্ত তত্রত্য অধিবাসীদিগকে অনুরোধ 

করা হয়। 

ইহার পর অনেকগুলি স্ুলিখিত প্রন্ধাদি পাঠ ও সারগর্ড ০ হইবার পর সভার 
কার্ধ্য শেষ হয । 

পাবনা সপ্তম অধিবেশন 

গত ১৩২৯ বঙ্গাঝে ১, ১১ই ফাস্তুদ রবি ও সোমবানে নাটোরের মহারাজ প্রীল শ্রীযুক্ত 
জগমিজনাথ দ্গার বাহাছুরের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন সংঘ ছি. পাবন। ইন্টিটিউসগেদ 
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স্ুবিভৃত প্রাঙ্গণে প্রথম দিবস ১০ই ফান্তুন বেলা ২ঘটিকার সময় প্রথম অধিবেশন হয়। 
সভায় গণানান্ত এবং বহু লব্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক উপাস্থত ছিলেন। গত বৎসরের সভাপতির 

অভিভাষণ, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ এবং সভাপতির অভিভাষণ পাঠ শেষ 

হইলে প্রথম দিনের অধিবেশন শেব হইয়া ছিল। 

দ্বিতীয় দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকাব সময় সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে 

নিয়লিখিত প্রস্তাব তিনটি ষগাক্রমে পপ্তাপিত, সমর্থিত এবং পরিগৃহীত হয়। 

১ম__উত্তর-বঙ্গ-সাহত্য-সাম্মলনের পিয়মাবলী যাহা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ প্রণয়ন 

করিয়াছেন, তাহা এই অন্লকাল মধ্যে সম্যক আলোচিত না হওয়ায় আগামী অধিবেশনে 

পরিগ্রহণের অন্য স্থগিত রাখা হয়। 

২য়__পানন! জেলার এর্তহাসিক তথ্যানুসন্ধানের ভার কয়েক জন লোকের উপর 
অমপিত হয় এখং এ অনুনগ্ধাশের ফল আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবার জন্ত অনুরোধ 

কর! হয়। এই সঙ্গে বাহাতে ভাষাত ও প্রবাঁদ-ব্চনার্দি সংগৃহীত হয়, তাহার জন্ত বিশিষ্ট 

কয়েক বাক্তিকে অন্থধোধ কর! হয়। ঝগালার মানধ-তত্বালোচনার উদ্দেশে পাবন! জেলার 

ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও ব্যণণাখভুক্ত ঘনগণের ইতিহাস সংগ্রহের ভারও কয়জন লোকের উপর 

অর্পিত হয়। ্ 

৩য়--কবিবর ন্বগীয় রঞগগনীকান্ত সেন মহাশরের জন্মস্থান পাবনায় তাহার কোন 

স্থায়ী স্বৃতিচিহ্ রগণর ব্যবস্থা করার নিমিত্ত কতিপয় ব্যাক্তিকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত 

কর! হয় এবং সে চেষ্টার ফল আগামী অধিবেশনে উপগ্থিত করার জন্ত অন্থরোধ 

কর! হয়। 

প্রাতঃকালেও সার কাদ্য শেব না হওয়ায় অপরাস্তে আর, একটি অধিবেশন হ্য়। 

এ বৎসরের অধিবেশনে অনেকগুণি সুলিখিও প্রবন্ধ পঠিত হয়|" "প্ীযুজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয় এই সম্মিলনে যোগদান কাঁরগা এবং নানাবিধ উপদেশ দিয়া সভার গৌরর বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। , 

সমাগত সাহিত্যিকবর্গের বক্তৃতা! শেষ হইলে সভার কাধ্য শ্েহয়। 

পরিষদ্গ্রস্থাগার 
আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে পরিধ্রস্থাগারে ২৬৪৭ খানি পুস্তক ছিল। তৎপরে ৩৮৩ 

খানি বাঙ্গালা পুস্তক উপহারম্বরূপ পাওয়! গিয়াছে এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক ৫৮ খানি 
ক্রীত হুইয়াছে। এডি মাননীয় বয় গবর্ণমেন্ট বেঙ্গল লাইব্রেরীর যে পুস্তকরাশি উপহার 

তাহার ভারে উল্লেখযোগ্য । বেঙ্গল লাইব্রেরীর নান! ভাষার 
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১৮৯৭৫ খানি পুস্তকের মধ্যে ১৩৪৯ খানি বাঙ্গাল, অবশিষ্ট ইংরাঞ্রী, সংস্কৃত, হিন্দী 

উড়িয়া ইত্যাদি । 

অতঃপর আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের ছিতৈষী সদন্ত এবং “সিকদার- 

বাগান বান্ধব পুস্তকালয়ে"র অগ্ঠতম প্রতিষ্ঠাত। ও সহকারী নভাপতি শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী 

মহাশয় পরিষদৃগ্রন্থাগারের সহিত বান্ধব-পুস্তকালয়নটির একযোগ করিয়া দিয়! পরিষদ গ্রস্থা- 

গারের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত পরিষৎ তাহাকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা! 

জানাইতেছেন। টটক্ত পুস্তকালয়ের ৩২১৩ খানি পুস্তকের মধ্যে ২৮৫৮ খানি বাঙ্গাল! এবং 

৩৫৫ খানি ইংরাী পুস্তক। বর্তমান বর্ষের প্রারন্তে সম্পূর্ণ খণ্ড মাসিক পত্র ৮২৯ খানি 
ছিল, পরে অসম্পূর্ণ খগ্ুগুলি সম্পূর্ণ করিয়! এবং বিনিময়ে প্রাপ্ত মাদিকগুলি লইয়া বর্ষশেষে 

৮৬৩ থানি হইয়াছে। 

এক্ষণে দেখ। যাইতেছে, গ্রন্থাগারে এ যাব সংগৃহীত সর্বশুদ্ধ সকল ভাষার ৩১৬৫৬ খানি 

পুস্তকের মধ্যে ১৬২৪৭ খানি বাঙ্গাল পুপ্তক, অবশিষ্ট ইংরাণী, সংস্কৃত ইত্যার্দি। এই সকল 
বাঙ্গাল! পুস্তকের রচয়িতার নামের তালিকা বিষয়-তেদে প্রস্ত হইতেছে । 

প্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

গ্রন্থাধাক্ষ। 

চিত্রশাল 
(আলোচা বর্ষে সাহিত্য-পরিষণ্দের চিত্রশালায় ৩৪টি মুদ্রা ও ১২টি প্রাচীন মুদ্র! সংগৃহীত 

হইয়াছে । তন্মধ্যে সাহিত্য-পরিষদের চিরহিতৈষী স্বনামধন্ঠ রা! রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনারায়ণ 
রায় বাহার ১৩টি সুবর্ণমুদ্রা এবং মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্তরচন্্র নন্দী বাহাছুর ১৮টি মুদ্রা 
দান করিয়া স্বভাবসিদ্ধ উদ্দারতা ও পরিষণ্দের প্রতি তাহাদের চিরগ্রসিদধ আকর্ষণের পরিচয় 

দিয়াছেন। এ ছাড়া পরিষদের জনৈক বন্ধু গুপ্ত সম্রাট চন্ত্রগুপ্ডের একটি স্ুবর্পমুদ্রা প্রদান 
করিয়া পরিষদের চিত্রশালার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

বর্তমান বর্ষমধধ্যে ১২টি প্রস্তরমৃত্তি আসিয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী 
মহাশরের প্রদত্ত তারা-মুর্তি এবং শ্রযুক্ত প্রিয়কুমার চটটোপাধ্যায়-প্রদতত ক্ষুদ্র বোধিসব্-ততি 
বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । | 

বাহার! অন্গ্রহ করিয়া! পরিষদের চিত্রশালায় উক্ত মুদ্রা ও গ্রন্তর-ৃত্তি প্রভৃতি 
প্রদধীন করিয়াছেন, গীহান্টের সকলের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ প্রকাশ 
ফরিতেছেন। ) 
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নিম্নে মুদ্রা ও মুষ্তি প্রভৃতির তালিক! প্রদত্ত হইল )-_ 
রাজ! বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় /১। সেরসাহু 

স্ুবর্ণ-_১৩টি ৮২। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং 

৮৩। এ জাল (মুর্শিদাবাদী ) 

৬ ৪| সওয়াইরাম সিংহ ( জয়পুর ) 

৮ ৫ পাতিয়ালার মুদ্রা 

৮৬। নেপালের « 

৮৭। জাল সাহ জাহান ১ম 

৬৮ ৮। 

/৯ | জাল আকবরী 

৮১০ | আকবর প্রথম 

৮১১ । গাল আকনরী 

৬৮১২। ০. ১ 
/১৩। আকবর প্রথম 

জনৈক বন্ধু-_ সুবর্ণ ৬১৪। চন্ত্রগুপ গ্রথম ৃ 

যুক্ত মহেশচন্ত্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ--. ৮১৫। কাশ্মীরদেণীয় মুদ্রা (৩০ বৎসর পূর্বে 

রৌপ্য__২ | প্রচলিত ) 
৬৮৫১৬ | রঃ রি 

ীযুক্ষ বিনবিহারী মুখোপাধ্যায়. :৮১৭। বৈদেশিক কেন্মুনপিন্ তুরকী 
তাতর-৯টি ঈমাম্ মন্কট গুমান্ ( মস্কটী পয়সা ) 

৬১৮ | ১160011৮115011 11061101770 1001 

শ্ণ১৯। রঃ রে ১1009 

৮২০। ইউনাইটেড ষ্টেটের পয়সা 

৮২১ | 13171090) ০190 3০0150০ 

৬২২। (দেশীয় ) কোম্পানীর প্রথম আমলের 

ডবল পর়গ! 

৬২৩। সয়াজীরাব গায়কবাড় সেনা খাস খেল বাহাদুর 

আ্গ২৪। 

৬৮২৫ 

যুক্ত পূর্ণে্দুমৌহন সেহাীনবিশ-_. +২৬। 
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্ত্রন্্র ন্দী-_“ ২৭। 

র্৮ ২৮ | 

কাবুলের আমীরের অর্থ পয়সা 
1111)1170 070) 681)0 01 £010 100101066 

(0119 09100 13710191) 10101) 13071)90. 

মহম্মদ তোগলক 

ফিরোজ » 
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নীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীক্চন্্র নন্দী--৬২৯। গিয়ান্ুদ্দিন বল্বন্ 
৮৩০ | ৮ মহম্মদ সাহ 
৬৬১। জালালুদ্দিন ফিরোজ তোগলক 

/৩২। ফ্রিরোল তোগলক 

4৩৩। আলাউদ্দিন মহম্মদ খিল্জি 

*৩৪। আকবর (৯৮৫ হিজরী) 

প্রস্তর-মুত্তি 

্ীুক সতীন্রনারারণ রায় চৌধুরী-_ %%। 
ও ২1. তার! না তৈরবী-মুি 

নিযুক্ত অমৃতলাল দাস গুণ্-_ 9৩) ভগ্ন পিষুমুষ্ি 
281 কেন বেখী-মুত্তির ভগ্নাংশ 

( দরিনা্গপুর রায়গঞ্জ হইতে 7%৫। ধ্যানপ্ সুর্ঠির নিয়াংশ 
সংগৃহীত ) 5)৬। কোন দেবমুস্তির উপরিস্থ কীর্তিমুখ 

১৭। ».. ৯. পাদপীঠের ভগ্নাংশ 
০১৮। কতকগুলি গোপাকার বন্ত ও মিনা-করা 

মূণ্ময় পাত্রের খণ্ড 

শ্ীযুক রামেক্ন্ন্দর ত্রিবেদী__ 5 ন। একটি তান্ত্রিক মুষ্টির নিযনভাগ। স্থুলকাঁয় 

গণের হ্বদ্ধে এক কঙ্কালাবশিষ্ট মুত্তি নৃত্য 
করিতেছে । গণের ঢুই পার্খে ছুই জন 

কঙ্কালসার মুহ্তি দণ্ডায়মান। পাদপীঠে 

একটি কবন্ধ রহিয়াছে, শুগাল ও গৃধিনীগণ 

তাহার মাংস পাইতেছে। 

শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী-__- 265 ॥ নকৃসাণুক্ত শিলাথণ্ড 

* অর্ণবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়. +১১। একটি ক্ষত বুদধমষঠি 

* প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়-_ 62১২ ক্ষুদ্র বোধিদত্ব-মুর্ি ( ছাপরায় প্রাপ্ত ) 

বিবিধ 

ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্যোপাধ্যায়__রামপালের প্রসিদ্ধ গঙ্গারী (শাল) বৃক্ষের বন্ধল। 
(কথিশ আছে যে, এই গাছ কনোজাগত পঞ্চ 

ব্রাহ্মণের আশীর্ববাদে পুনজ্জাঁবিত হইয়াছিল )। 

গ্রীনগেন্দ্রনাথ বস্তু 
চিত্রশালাধাক্ষ। 
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সাহত্য-পারবৎ-পাত্রকার বানময়ে প্রাপ্ত 
সাময়িক পত্রাদি 

[109 48 0071625 1352 5১৮৮1 (৩) 

[1১9 7301755199 (৪) 

সাপ্তাহিক $-- 

110)0 (325101160 909০680) (২৬) 

[18৩ [711180100 [১2190 (২৭) 

119 11001201) 1215010186 (২৮) 

1105 198101989 (২৯) 

11)5 17791671115 5 1111)8] (৩০) 

1175 10159511781) (৩১) 

11/9 16914 80 1৮৮ ১৭৮ (৩২) 

1179 11519175101) (৩৩) 

07701092101 752 (৩৪) 

118 ৮৮০)710 7৮700 0778 ০৮ 0৩৫। 

1)18])97)81810101). (৩৬) 

আ নন্দ-বাজার পত্রিকা (৩৭) 

এডুকেশন গেজেট (১৮) 

কাশীাপুর-নিবাসী (৩৯) 

খুলনাবাসী (৪৯) 

গৌড়দুত (৪১) 

২৪পরগণ!।-বার্তাবহু (৪২) 

চারুমিহির (৪৩) 

চু চূড়া-বার্তাবহ (8৪) 

জাগরণ (09৫) 

ঢাকাপ্রকাশ (৪৬) 

ত্রিপুরা-হিতৈ 0৭) 

দর্শক | (৪৮) 

নীহার ৫৯) 

নোয়াখালি-সম্ষিলনী €৫*) 

পল্লীবার্থা ৫১) 

[00০ [79510 

[12 [00192 00170] 

পল্লীবাসী 

পুরুলিয়া-দর্গণ 

প্রস্থন 

বঙ্গবাসী 

বঙ্গরত্ধ 

ব্রিশাল-ছিতৈষী 

বদ্ধমান-সঞ্জীবনী 

বন্গমতী 

বাকুড়া-দপণ 

.বাত্তাবহ 

বিশ্ববার্ত 

বীরভূমবার্তী 

বারভূমবাসী 

মালদহ-সমাচার 

মুর শিদক্বাদ-ছিতৈষী 

মেদিনীপুর-হিতৈষী 
মোসলেম-হিতৈষী 
মোহাম্মদী 

যশোহর 

রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ 

রত্বাকর 

_শিক্ষা-সমাচার 
সঞীবনী 

স্ধর্-প্রচারক ( হিল্গী ) 

সময় 

জুয়ম। 
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সাপ্তাহিক /- 

৫২) স্ুরাজ (৫৪) হিন্দু-রপ্রিকা 

(৫৩) হিতবাদী 
পাক্ষিক ;-. 

(১) 100 001198181 (৪) শ্রীরামপুর 

(২) ধর্ম্মতত্ব (৫) সম্মিলনী 
(৩) প্রান্তবাসী 

মাসিক পত্রিক! ১-- 

(১) 0৮19066% 01015678165 117282179২৫) কাজের লোক 

(২) 070 109) (২৬) কাদশ্বরী (সংস্কত) 

(৩) 7792100 8100 111)1)117098 (২৭) কায়স্থ-পত্রিক৷ 

(8) 17110 17111701) 1১9516 (২৮) কুশদহ 

(৫) 119080:) $ (২৯) কৃষক 

(৬) ৪০111021 2117 71909026111) 01 (৩০) কৃষিসম্পদ্ 

09 1১817010 90101 01 ডি) গে] ৩১১) কোহিনূর 

(৭) 706 ১০০1০, (৩২) গল্প-লহরী 
(৮) 2১%]810811 0911620 01110721176 (৩৩) গৃহস্থ 

(৯) ৬০০৪%1)6% 7691৮) (৩৪) চিকিংসা-তত্ব-বিজ্ঞান 

(১*) অর্থ (৩৫) চিকিৎসা-প্রকাশ 

(১১) অর্চনা (৩৬) ছাত্র-সুহৃদ্ 
(১২) অবসর তে৭) জগজ্জ্যোতিঃ 

(১৩) অলৌকিক রহুস্ত-. . (৩৮) জন্মভূমি 
(১৪) আমঘুর্ধেদ-হিতৈিণী (৩৯) জাঙ্কবী 
(১৫) আধ্য-গৌরব (৪০) ঢাকারিভিউ ও সম্মিলনী 

(০১৬) আধ্য-প্রভা (সংস্কৃত ) (৪১) তত্ববোধিনী পত্রিকা 

0৭) আধ্যাবর্ত (৪২) তব্বমঞ্জরী 
০১৮) আলোচন! (৪৩ তাম্বলী-সমাজ 

(১৯) ইন্দু€হিন্দী) (8৪) তিলি-বান্ধৰ 

(২) উচ্ছ্বাস (৪৫) তোষিণী 
(২১) উৎসব (৪৬) দেবালয় 

(২২) উদ্বোধন (৪৭) ধর্ম্ম-প্রচারক 

(২৩) উপাসন! (৪৮) নন্দিনী 
(২৪) কর্ম্মকার-বন্ধু (৪৯) নব্য-ভারত 
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মাসিক পত্রিক! ১৮ 

নাগরীপ্রচারিণী পত্রিক। (হিন্দী) ৮০) যুবক 

নাট্যমন্দির ৮১) যোগিসথা 
পন্থা (৮২) যোগিসম্মিলনী পত্রিক! 

প্রজাপতি (৮৩) লক্ষী (হিন্দী) 
প্রতিভা (৮৪) শাশ্বতী . 

প্রবাসী ৮৫) শিক্ষা! ও স্বাস্থ্য 

গ্রীতি (৮৬) শিল্প ও সাহিত্য 

বঙ্গদর্শন (৮৭) শিশু 
বস্থধা (৮৮) সমাজ 

বামাবোধিনী পত্রিকা! (৮৯) সংসার-স্থহদ 

বাহী (আসামী ) ৯০) সম্মিলনী 
বিজয়া (৯১) সরস্বতী (হিন্দী) 

বিছ্যোদয় (সংস্কত ) (৯২) সংস্কৃত-রত্বাকর ( সংস্কৃত ) 

বীরভূমি (৯৩) সাধক 
ব্যবসা! ও বাণিজ্য | (৯৪) সাহিত্য 

ব্যবসায়ী (৯৫) সাহিত্য-সংবাদ 

ব্রহ্মবাদী (৯৬) সাহিত্য-সংহিত৷ 

ব্রহ্মবিস্যা (৯৭) স্তধী 
ব্রাহ্মণ-সমাজ (৯৮) গ্প্রভাত 

বালক ৯৯) ম্রভী 

ভারতবর্ষ (১০০) হুক্বদ্.-. ** -- 

ভারত-মহিল! (১০১) সেবক : 

ভারতী (১২) সোপান 

ভিষক্-দর্পণ (১০৩) সৌরভ 
মহাজন-বন্ধু (১০৪) স্বাস্থা-সমাচার 
মহিলা ০০৫) হাকিম 
মানসী (১০৬) হিন্দু-পত্রিকা 

মাহিষ্য-বান্ধ (১০৭) হিন্দু-সখা 
মাহিষ্য-মহিলা (১০৮) বৈশ্ত-পত্রিকা 

চিনি দ্বৈমাসিক ;--৫১) গস্ভীরা 

ঠরমাসিক ?- 
প্রভাত (২) রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 



সাহিত্য-পরিষণ-পর্িকা 

১৩২০ বঙ্গাবঝের বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণ 
আয়-_ 

চাদা--. ৯৩৫০1০/* 

প্রবেশিকা ১৬৯২ 

পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয় ১১৫০৪৯/১৫ 

বিজ্ঞাপনের আয় ৩৬৮২ 

বিডির তহবিলের গচ্ছিত 
টাকার সুদ আদার ১৯৯।১৫-২পাই 

এককালীন দান ২১৫৭২ 
গতর্ণমেণ্ট ১২৯০২ 

সাধারণ ১৫০২ 

মিউনিসিপ্যালিটী ৪৫০২. 

পুরস্কার জন্ত ৩৫২২ 

স্বৃতিরক্ষার জন্য ৫২. 

২১৫৭২ 

স্থায়ী ও গৃহ-নির্মাণ ১২৭৫, 
স্থায়ী ১১২৫৭ 

গৃহ-নির্মাণ ১৫০২ 

১২৭৫২ 

আমানত . ১১৫৬৫ 

অগ্রিম দেওয়! বাবদ 
হাওলাত আদার ২২৫. 

বিবিধ আক ০ 

১৬০৪০৪৮/১৫.২পাই 

ব্যয় 

গ্রস্থাবলী মুদ্রণ ২৪৫২/,/, 
পুথিসংগ্রহ ১৪৪৮/৫ 
কাগজ ৩৩৪॥/১৫ 

মুদ্রণ ১৪০২%০ 
বাধাই ৪২০ 
ডাক ৬1৬০/১৫ 

বেতন 8৪৭ ৪15/৫ 

পাথের ২৮৫ 

বিবিধ ১৯৮১৫ 
১৪৫২।,//৩ 

পত্রিকা, পঞ্জিক! ও কার্ধাবিবরণী মুদ্রণ__ 
৩৫১ ১1./০ 

কাগঞ্জ ১২১৮৮/০ 

মুদ্রণ ১১৮৩৬1৬/১৫ 

চিত্র ৩০৬৩/৫ 

বাধাই ২১৫৮৫ 
ডাক ৫৪8 8/%/ ১৪ 

বিবিধ ৩৯।৬/৫ 
*€১৫ ১১1/০ 

কমিশনে বিক্রয় জন্ত গ্রন্থাবলী ক্রয় ৭৩।৮%০ 
পুস্তকালয় ১৭৭০|/১৫ 

পুস্তক ক্রয় ৪৩৭২ 

পুস্তক বাধাই ১২২।/১৫ 
পুশ্তক নকল ৩৫. 

আসবাব ৫৬।/১০ 

বেতন ৯৩ ৫1৮/১ ৩ 

বিবিধ ১৮৪৭ 

বুনো 
বিবিধ মুদ্রণ ৪৬১০/১৪ 
কাগজ ৬৮৩/০ 

মুদ্রণ ৪৫৪8১/১ ও 

৪৬১০৮/১৩ 

চিন্রশাল৷ ৪২%/০ 
ডাকমাগুল ৭৩৮1৩/৭ 

অধিবেশন ৫৭৯৩৫ 
সাধারণ ১৫৮7৬/১৫ 

ব৩৮7- 
৯৪৪৯%/৫ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

আয়--- 

জের-_ ১৬*৪০৮৯১৫-২পাই 

কৈঃ-- 

গত বর্ষের উদ্ধত ১২০১৯1১/১৫-২২পাই 
১৬০ ৪০৮০১ ৫-২পাই 

২৮০৬০৮১৫-১২পাই 

বর্তমান বর্ষের আয় 

বর্তমান বর্ষের ব্যয় ১৫৯৩০।৩/১*-১৪পাই 

উদ্বত্ত জায়-_ ১২১২ন৩/৫ 

নগদ ৭৯৭৮/১০ 

হাওলাত - ৪১ ৫১1,/১৫ 

১২১২৯]৩/৫ 

বার হাজার এক শত উনত্রিশ টাকা সওয়া 

এগার আন! মাত্র । 

শ্রীস্্যাকুমার পাল। 

হিসাবরক্ষক । 

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১। 

্বাক্ষর-__শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফা 

»  আীহর্গানারায়ণ সেন 

সহকারী সম্পার্ক 

প্রীরায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী__-সম্পাদক 

*«  শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতি 
৩১২২১ 

». শ্রীহীরেন্্রনাথ দত্ত-_-ধনরক্ষক 
৩১২২১ 

পরীক্ষায় দেখ! গেল হিনাব নির্ভুল 

স্বাক্ষর--প্রীউপেক্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩০1২।২১ 

৩১২২৯ 

২৮1২।২১ 

শ্রীচিত্তনখ সান্তাল 
আন্ব-ব্যয়*পরীক্ষক | 

৪১ 

ব্যয়” 

জের--. ৯৩ ৪৯৮/৫ 

মেরামত ১৩৬/০ 

গৃহ ৭915/৩ 

আসবাব ২ 
আলোক ও পাখ! ৬৩%/০ 

খেনাদুশে 
কমিশন ৯৭০ 

বিজ্ঞাপন সংগ্রহ জন্ত ৮৩২ 

পুশ্তকবিক্রয় »৮  ১৪॥০ 

৯৭॥৪ 

ট্যাক ২৫১%/০ 

আলোক ও পাখ৷ ২৬৭1৩/০ 

বাড়ীভাড় ৯৩২ 
দণ্তর-সরঞ্জামী ১৯৩//১৫ 
আসবাৰ ৪৯০৮/১ ৩ 

এলাউন্স ও গ্রেন এলাউদ্দ ৪৩৯২ * 
বেতন ২৫৬৭1১৫ 

পাথেয় ৩৯২%৩ 

শাখা-সভার সাহাব্য 5. ৩৭৭%/, 

অধিবেশন ব্যয় . এ ২৫/৫ 

ভৃত্যদ্িগের পোষাক রী ২৯//০ 

সম্মিলনের ব্যয় ্ ৬৭৪১৫ 
৪৬%/৫ 

বিবিধ ২০/১/১ 

৬0১৫, 
পুরস্কার * ২৬১৬. 

স্বৃতিরক্ষার জন্ত ব্যয় ২১৫২ 

আমানত শোধ ৭২৪৪৩ 

হাওলাত দান ২৪০৬ 

বিবিধ ব্যন্ন ৫১1৭1 

স্টর5 ১২৪ 

(৩৮১ইপাই ) 



৪8২ 

শ্রীহূর্গীনারায়ণ সেন 

সহকারী সম্পাদক । 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্চিক৷ 

পোষ্ট অফিদ সেভিৎস ব্যাঙ্কে বিভিন্ন তহবিলের . 
| গচ্ছিত টাকার হিলাব 

(পাবলিক একাউণ্ট নম্বর ১৯৯৭৫২ ) 
১৩১৯ ৩১শে চৈত্র পর্য্যস্ত 

১। গৃহনিম্মাণ তহবিল ১৮৭৩/১০ 

২। স্থায়ী তহবিল ২৬৬৪//, 

৩। হেমচন্্র স্থৃতিরক্ষা তহবিল ২৫৪/৫ 

৪। রবীন্দ্র সম্বদ্ধীনা ১৮২ ৩০ 

৫| রজনীকান্ত স্থতিরক্ষা তহবিল ২৮৮৫ 

৬। কাশারাম ম্বতিরক্ষা তহবিল ৪1০ 

৭। গ্রগ্থপ্রকাশ তহবিল ৭ 

৮। গ্রন্থপ্রকাশার্থ 

বিনয় বাবুর দান ২০০০২ 

৯। বিগ্ভাপতি বিক্রয় ১৫।, 

পোষ্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ _ ৩৩২%১৫ 
৭৩৫৬৮/৮১৫ 

শীহ্ধ্যকুমার পাল 
হিসাব-রক্ষক। 



| সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। ৪৩ 

১৩২০ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত পাওনার তালিক। 
চাদা-সহর ৫০৯০] 

ঠাদা-মফংম্বল _৮২০৭1%০ 
১৩২৯৭7%০ 

অগ্রিম বাবুদি হাওলাত পাওন। পুথি সংগ্রহ জন্য 

* শ্রীরামকুমার দত্ত ১৬২%৫ 

* শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
এলাউন্স বাবদে ১৫৯২ 

* রামেন্দ্রন্ন্দর ত্রিবেদী 

গ্রন্থাবলী বাবদ ১৯৯২ 

* হেমচন্দ দাশ গুপ্ত 

রজনীকান্ত সেনের 

তৈলমচিত্র প্রস্তত বাবদ ২০২. 

* রামকমল সিংহ ৩৫২ 

সম্পাদক নবীনচন্দ্র-স্থৃতি ১০২ 

রমেশ-ভবন ৩২৭. 

* ৭ম সাহিত্য-সম্মিলন ৫০২ 

ম্যানেজার উইলকিন্ল, প্রেস ২৭%/০ 

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় 

রবীন্দ্র-সম্বর্দনা চাদ! আদায় বাবদ - ১৪১ 
এস, কে, লাহিড়ী 

পুরস্কার পুস্তক বাবদ ৫. 

| নি: 
১৩৮৬২৪৩/১ ৫ 

শ্রীদুর্গীনারায়ণ সেন রীহুর্্যকুমার পাল 

সহকারী সম্পাদক । হিসাব-রক্ষক। 

* চিহ্নিত টাকার মধ্যে ১৩২১ সালে কিছু কিছু আদায় হইয়াছে। 



৪৪ _. সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

রজনীকান্ত স্বৃতিরক্ষা তহবিল 
আর 

গত বর্ষের উদ্ব তত ১২১/%* 

কৈ 

আয় ১২১1%০ 

বায় ৯১৪১১৫ 

২৮1০৫ 

শ্রীদর্গানারায়ণ ঘ্লেন 

সহকারা সম্পাদক। 

বায় 
১৩১৯ সালে চাদ! আদায় কমিশন 

সাধারণ তহবিলে হাওলাত দেওয়! 

যায় 

১৩২৭ সাল-_ 

চিত্র প্রস্তুত জন্য শ্রীযুক্ত হেমচন্তর 
দাশ গুপ্ট মহাশয়কে হাওলাত 

দেওয়। যায় 

এই টাক পোষ্ঠাফিসে সম্পাদক 

মহাশয়ের নামে জমা আছে। 

শ্রীহূর্যযকুমার পাল 

হিসাব-রক্ষক। 

৩১1/১৫ 

৫০২ 

৯553৫ 



_. সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

১৩২০ চৈত্র-শেষে পরিষদের দেনার তালিক। 
১। বিশ্বকোধ প্রেস 

২। হেয়ার প্রেস 

৩। চেরী প্রেস 

৪ প্যারাগণ প্রেস 

৫ | সাম্ধাল প্রেস 

৬। ইউনিভাসিটী প্রিণ্টিং 

৭। উইল্কিন্ম প্রেস 

৮। কটন প্রেস 

৯। বিরাজুদ্দিন থান ব্রাদার্স 

১০। কে, বি, সেন 

১১। এফ ডগব্রিউ হিলজার কোং 

১২। শ্ররাজবল্লভ মিত্র 

৪৫ 

৭৩৭০/৪ 

দণ.. 

৪৩ 

১৯ 

৯৮৮৬ 

৫০২. 

১৩1৩ 

২৮১০ 

গ৩৩/৩ 

৪০. 

২২৬1/১৫ 

২৫২. 

১৩। বেঙ্গল কেমিকেল এও ফার্মা- 

সিউটাকেল ওয়ার্কস 

১৪। জ্রীরাজমোহন দাস 

১৫। প্রভু সিং * 

১৬। কে, এম্ বঙ্গ 

১৭। ইলেক্টিক সাপ্লাই 
কর্পোরেশন কোং 

১৮। শ্রীজহরলাল কর 

১৯। ন্তাশান্তাল হোটেল 

২০। শ্রীশশিভ্ষণ দত্ত 
২১। শ্রীবসম্তরঞ্রন রায় 

২২। শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 

২৩। মুগ্দী আব ল করিম 

৩৫৩৩ 

২৪।৬/০ 

২১৬1০ 

১২।১/০ 

১২০ 

৬৪০৮০ 

২৮২. 

১৪০ 

২০০. 

১২৪২ 

৬৪২ 

২৭৮১।৮১৫ 



৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক৷ 

জের-_ ২৭৮১১ ৫ 

বিভিন্ন তহবিল হইতে হাওলাত গ্রহণ 
স্থায়ী তহবিলের ৪৪৪৯২ ১২1 

গৃহনির্্মাণ ১৫০২ 
হেমচন্দ্ ১৯৬1০ 

রজনীকাস্ত ৩১1/১৫ 

রণীন্তর-সম্বর্ধন। ৩৫৫২ 

আমানত ৩৮৩।৩/ৎ 

পদক ও পুরস্কার ২১৬২ 

বিজ্ঞাপনের কমিশন ৩২ 
৮৫৬৫৮৮২। 

শ্রীতুর্গানারায়ণ সেন শ্ীস্র্য্যকুমার পাল 

সহকারী সম্পাদক । হিসাব-রক্ষক। 

হেমচক্দ্র স্মতিরক্ষ1। তহবিল 

আয়-_ ব্যয় 

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ৪৪১৮%১/৫ হাওলাং দাঁদন 

১৩২ সাল--_ ১৩১৯ সাল পর্যাস্ত 

কবি হেমচন্দ্র পুস্তক বিক্রয় ৮%৭ সাধারণ তহবিলে হাওলাত 

৪775 দেওয়া যায় ১৮৭1০ 

১৩২০ সাল 

নি ও 
১৯৬1০ 

কৈঃ-- 

আয় ৪৫০।৬/৫ 

বায় ১৯৬৮৬ | 

২৫৪78 পোষ্ট আফিসে জমা আছে 

জীহর্গানায়ায়ণ সেন শ্ীহ্রধ্কুমার পাল 

সহকারী পম্পাক। হিসাব-রক্ষক। 
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রবীক্দ্র-সন্বর্ধন! তহবিল 

আয়-_- বায়-- 

১৩২০ সালের চৈত্র পর্যাস্ত হাওলাত দাদন 

| উদত্ত | ২১৯৫%১* ১৩২০ সাল 

সাধারণ তহবিল হাওলাৎ 

দেওয়! যায় ৩৫৫২ 

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪৬/১০ 
৩৬৯৩/১ 

কৈ 

আয় ২১৯৫1৩/১০ 

ব্য় ৩৬৯৩/১ ৩ 

১৮২৬০ পো& আফিসে জমা! আছে | | 

শ্রীহূর্গীনারায়ণ সেন শ্ীনুর্যকুমার পাল 

সহকারী সম্পাদক । হিসাব-রক্ষক। 

কাশীরাম-ম্মৃতিরক্ষা' তহবিল 
আয়-_ ব্যয়-_ 

১৩২০ সালের চৈত্র পর্য্য্ত ১৩২* সাল 

উদ্ব তত ২০৬।॥০ ইটষ্টক নির্মাণ জন্য কাটোয়ায় 

শ্রীযুক্ত জ্যেতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়কে 

পাঠান হল্স ১৬৫ 

কৈঃ-- | 

আয় ২৬1০ 

ব্যয় ১৬৫৭ 

ইত পো অফিসে জমা আছে। 

শ্রীহূর্গানারায়ণ সেন শ্রহুধ্যকুমার পাল 

সহকারী সম্পাদদক। হ্সাব-রক্ষক। 
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স্থায়ী তহবিল 
আয়--- ব্যয়-_ 

গত বর্ষের উদ্ধত ৫৯৮৮৮/১২॥ হাওলাত দাদন 

১৩২ সাল পরিষৎ-গৃহনির্শাণের 

রাজ! শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় ব্যয় নির্বাহ জন্ত (হ- 
বাহাদুর তাজহাট ১০৯০২ নির্মাণ-তহবিলে হাওলাত 

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন দেওয়া! হয় ২৯০৪২ 

কলিকাতা ১০০২ ১৩২০ চৈত্র পর্য্য্ত 

শশিশদ বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ তহবিলে হাওলাত 
কলিকাতা ২৫২ দেওয়। যায় ২৪৪৯৫১২। 

১১২৫২ ৪৪৪৯€১২॥ 

৭১১৩//২১ শু 

কৈঃ-- 
আর ৭১১৩৮/২১২।॥ 

বায় ৪8৪৯ ₹১২॥ 

ইউড৪৪75 

এই টাকা পোষ্টীফিসে সম্পাদক 

মহাশয়ের নামে জমা! আছে। 

শ্রীহর্গানারার়ণ সেন রীহ্র্যকুমার পাল 

সহকারী সম্পাদক । হিসাব-রক্ষক | : 
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গৃহনির্মাণ তহবিল 

আয়-_ ব্যয়__ 

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত . ১৮৭৩১, হাওলাত দাদন 

১৩২০ সাল ১৫০২ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ব মহাশয়কে হাওলাৎ 
ছুবলহাটার কুমারগণের দেওয়া ৃ ১০২. 

নিকট হইতে প্রাপ্ত দান ৫০২ ১৩২৭ সাল 

স্বর্গীয় নগেন্ত্রনারায়ণ সাধারণ তহবিল হাওলাত দেওয়া! ১৫০২ 
আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের ২৫০২ 
প্রতিশ্রুত দান আদায় মাঃ 

শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ 

আচার্য চৌধুরী ১৪5 

১৫* 

৪৩৭৬/১ ০ 

কৈ: 
আয় ৪৩ ৭১/১ ০ 

ব্যয় ৫ এ 

১৮৭৬/১০ 

পোষ্াফিসে সম্পাদক মহাশয়ের 

নামে জম! আছে। 

হর্গানারায়ণ মেন শ্রীন্ধ্যকুমার পাল 

সহকারী সম্পাদক: হিসাব-রক্ষক। 

পুধিশালার কাধ্যবিবরণ 

১৩২* সালের গ্রারস্তে হস্তলিখিত গ্রাচীন পুথির সংখ্যা ১৯৯৬ ছিল। তৎপরে  পরিষদ্দের 

হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে ১১১ খানি পুথি উপহারন্বরূপ পাওয়! গিয়াছে । তন্মধ্যে ৯* 

খানি প্রীবুক্ত ব্র্রলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয় 

কর্তৃক সংগৃহীত। ক্রীত পুথি ১৯৬। * পরিষদের পক্ষ হইতে আহত পুথি ৬৪। পূর্ব্বসঞ্চিত 

গৃথির রাশি হইতে বিচ্ছিন্ন পত্র মিলাইয়! সার্ধশতাধিক পুথির উদ্ধার কর! হইয়াছে। 



৫০ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

বাঙ্গাল! পুঁথি ১৭৩৯ 
সংস্কৃত » ৭৭৯ 

অসমীয়া » ৩ 

ওড়িয়া » ১ 

হিন্দী » ১ 

পারা » ১২ 
অর্থাৎ বর্ধশেষে সংগৃহীত পুথির সংখ্যা ২৫৩৫ হইয়াছে। চার শত নিরানব্বইখানি 

পুথি তালিকাভুক্ত হইয়াছে; ২৭ খানি তালিকাতুক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়৷ আছে। পাঁচ 
শত পয়তালিশখানিতে পুথির নাম, রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ, পত্রসংখ্যাদি- 

যুক্ত বী্জক দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণযুক্ত তাণিক! ক্রমশঃ অগ্রসর 

হইতেছে । এ পর্যন্ত যে সকল প্রাচীন বাঙ্গাল। গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটি 

বর্ণানুক্রমিক তালিকা ও প্রস্তত হইতেছে । আগোচ্য বষে সংগৃহীত পুথির মধ্য হইতে উল্লেখ- 

যোগ্য অল্প কয়েকখানি বাঙ্গাল! পুথির নাম নিয়ে দেওয়া হইল। 

১ পরেশলতিক1-__কৃষ্ণদাসকৃত | নূতন গ্রস্থ। 

২ নারদ উপাসনাতত্ব_বৃন্দাবন দাস-পিরচিত। নুতন গ্রন্থ। 
ও আনন্দলহরী-_ ঞ ঞ্ 

৪ তত্বমঞ্রী-- পচ | ৃ ঠ 

৫ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীল/-__চণ্ডীদাস-বিরচিত। ইতিপুর্বে সাধারণ্যে এ্রথথানির প্রচার 

ছিলনা । 

৬ ধর্শমঙ্গল-_দ্বিজ রামচন্দ্রবিরচিত। গ্রন্থকার নৃতন। 

৭ জীগরণ ( মনসামঙ্গল )__-দ্িজ বাণেশ্বরবিরচিত। গ্রন্থকার নৃতন। 

৮ রসালস- বলরাম দাসকৃত। নূতন গ্রস্থ। 
৯ বিরহমাধুর_ ধনঞ্য় দাসকত। » 

১* শ্রীকৃষ্বিজয়__ছিজ রমানাথকৃত। গ্রন্থকার নুঙন। 
১১ ভক্তিরসালিকা-__দীনকুষ ধাসবিরচিত। নুতন গ্রস্থ। 
১২ গুরুতত্বসার--বলরাম দ্রাসবিরচিত। নূতন গ্রন্থ । 

১৩ নিমাই অদ্বৈততব-_কৃষ্ণদাসকৃত। গ্রন্থের কথা পূর্বে শুন! যায় নাই। 
১৪ বটুরমঞ্গল ( বটুকমঙগল )-_দ্বিজ রামচরণরুত। বিষয়__ভৈরবমাহাত্ম্য প্রতিপাদন। 

গ্রন্থ নবাৰিক্কত। 

১৫ নারদযাগ পুস্তক- গন্ধর্বদাস-বিরচিত। নূতন গ্রস্থ। 
১৬ কালিকাপুরাণ-_নারায়ণ দেবকত। নারায়ণ দেব-রচিত কালিকা-পুরাখের কথ! পূর্বে 

. গুন! যায় নাই। 

১৭ বাব মাঞজনডী নি বিরচিত। গ্রন্থকার নৃতন। 
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১৮ সুদামার দারিদ্রাভঞ্জন__গদাধর গাসকৃত। গ্রন্থকার নৃতন। 

১৯ শ্রীরু্ণের জন্মকথা--দীননাথ-গ্রণীত। টু 

২* দাতাকর্ণের পালা__দ্বিজ পঞ্চাননকৃত। ী 

২১ শ্রীকণের জন্মলীল1--রামেশ্বর দাদবিরচিত। , 

কার্ধানির্ববাহক-সমিতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়| কৃন্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের 
হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সংগ্রহ দন্ত আমায় এক মাস কাল মফঃস্বলে থাকিতে হয়। অন্ুসন্ধান- 
বিবরণ ১৩২০ সালের মাপিক কার্যাবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে ( পৃষ্ঠা ১১৬) 

প্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ জ্রীবসন্তরঞ্জন রায়। 
সহকারী সম্পাদক । 

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের পত্র 
শিকদ[রবাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার, 

৪৭1১ শ্যামবাজার স্্রীট, কলিকাতা । 

তারিথ ১৩ই মাঘ, সন ১৩২০ সাল। 

মান্যবর 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক 
মহাশয় সমীপেযু-_- 

সবিনয় নিবেদন-_ 

বিগত সন ১২৯৩ সাল ইংরাজী সন ১৮৮৬ সালে শিকদারবাগান পল্লীতে *শিকদারবাগান 

বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার” নামে একটি পুন্তকালয় স্থাপিত হয়। কিঞ্চির্যন গত 

৩ বংসর কাল স্থানীয় নান! ব্যক্তি ইহার কার্য পরিচালন! করিয়! আঙগিতেছেন। ইহার 
প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এ পর্য্যপ্ত কেবলমাত্র আমিই ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিতে সমর্থ হই নাই; 

অন্ট সমস্ত পুরাতন ব্যক্তিই ইহার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন। বদিও এক্ষণে আমার সময় ও 
মামর্থাভাবে 'আামি পূর্বের ন্যায় ইহার কার্য পরিচালনা করিতে পারগ নহি, তথাপি ইহার 
প্রতি মামার একপ্রকার আস্তরিক স্নেহ ও মায়! জন্মিয়াছে। অধুন! যে সকল সভ্য মহোদয় 
ইহার পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়। আছেন, তাহার! ইহার প্রতি এক প্রকার উদাসীন, ইহার 
কোন কার্যে মনোযোগী নহেন। বিশেষতঃ এক বংসরেরও অধিক কাল হুইল, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্- 

মোহ, ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি ইহার সম্পাদকীয় ভার প্রদত্ত হইয়াছিল, তিনিও ইহার প্রতি 
এক্ষণে সম্পূর্ণ উদ্দামীন, এমন কি, এক্ষণে তাঁহার কোনরপি গন্ধান পরাস্ত 'মামর1 পাইতেছি 
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না। তীহার নিযুক্ত, ত্তাহার পরিচিত ধাহার! ইহার পুস্তকাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন, 

ঠাহারাও কাধ্যের বহু বিশৃঙ্খলা সাধন কারয়! হঠাৎ কাধ্য হইতে অবমর গ্রহণ করিয়াছেন। 

সম্প্রতি অপর কেহ ইহার কার্যে মনোযোগী হইতে চাছেন না। এই কল কারণে 

আমাদের বহু যন্ত্র, পরিশ্রম, সময়-সঞ্চিত পুস্তকালয়টি অতীব শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে । 

ইহার অনেক পুস্তকাদি অযত্বে নষ্ট হইতে চলিয়াছে এবং অনেকগুলি একেবারে নষ্ট 

হইয়াছে । উপাস্থত কাধ্যনির্বাহক সভ্যগণকে এই সকল কথ! জানান হইলেও তাহার! ইহার 

প্রতীকারের কোনও সদুপায় করিতেছেন ন|। স্থতরাং পরিশেষে অনেক পত্র লিখিয়! ও অনুরোধ 

করিয়৷ সে দিন আমর! চারি জন সভ্য পুস্তকালয়-গৃহে উপস্থিত হইয়া স্থির করিয়াছি যে, এরূপ 

অবস্থায় এই পুস্তকালয়ের সপ্ষিত বহুমূল্য পুস্তকাদি রক্ষার ইচ্ছ! থাকিলে এক্ষণে ইহাকে “বঙ্গীর- 

সাহিত্য-পরিধদে*র পুস্তকালয়ের সহিত সংযুক্ত করাই একমাত্র উপায়। সেই জন্ত আপনাকে 

জানাইতে বাধ্য হইলাম, এক্ষণে ইহার প্রায় ৫০২ পথ্থাশ টাক! দেন! মাছে, এই পঞ্চাশ টাকা 

ব্যয়ের বাবস্থা! করিয়! ইহাকে আপনাদের পুস্তকালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া! দিবেন এবং 

বর্তমান জানুয়ারী মাস শেষ হইতে না হইতে ইছার বর্তহান গৃহ হইতে ইহাকে স্থানান্তরিত 

করিবেন। নতুব! দেন৷ আরও বদ্ধিত হইবে। বিশেষতঃ উক্ত গৃহের অধিবাসী গৃহ পরিত্যাগ 

করিবার জন্ত ্গামাদিগের প্রতি কঠিন আদেশ দিয়াছেন। সেই জন্ত বলিতেছি যে, যদি কার্ধ্- 

প্রণালীক্রমে আপনাদের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির মত জানিতে বিলম্ব হয়, তবে তাহার পূর্বে 

আগামী ৩১শে জানুয়ারী তারিখের মধ্যে অন্ততঃ পুস্তকালয়টি সম্পূর্ণরূপে স্থানান্তরিত করিবেন, 

নতুবা এত দিনের পুস্তকালয়, এত দিনের মুলাবান্ সঞ্চয় শীত্রই একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত 

হইবে। 

আর এই সঙ্গে আপনাদের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের জ্ঞাতার্থ ইহাও নিবেদন 

করিতেছি যে, এত দিন আমর! প্বান্ধব পুস্তকালয়ে”র সংশ্রবে থাকিয়া এই স্বহস্ত-স্থাপিত, 
সযদ্বদ্ধিত, অধুন! অবনতিপ্রাপ্ত পুস্তকালয়ের প্রতি আমাদের একটা আত্যন্তিক মমত 

জন্মিয়াছে, সুতরাং একেবারে ইহার লোপ দর্শন করিতে মনে বড়ই আঘাত লাগে । এক্ষণে 

যখন আমর! আপনাদের অনুগ্রন্থাশয়ে ইহাকে প্রদান করিতে যাইতেছি, তখন আমাদের ইহা 
ঞ্ব ধারণ। আছে যে, আপনার! ইহাকে নিশ্চয়ই স্নেহ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়! ইহার অন্তিত 
রক্ষা করিবেন এবং কেবলমাত্র পুস্তকগুলিকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া অস্তিত্ব রক্ষা 
নহে, একান্তচিত্ে আশ! করি, ইহার নামেরও কিঞ্ৎ অস্তিত্ব রক্ষ/ করিবেন অর্থাৎ অন্ততঃ 
আমাদের আলমারিগুলির উপর প্বান্ধব পুস্তকালয় হইতে প্রাপ্ত, এই কথাগুলি স্থাপ্লিতাবে 
লিখিবার ব্যবস্থা করিবেন। অবশ্য ইহা আপনাদের মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, 
তথাপি আমরা প্রাণের আবেগে এইরপ প্রস্তাব করিতে সাহনী হইলাম। কারণ, আমরা 

জানি যে, আপনাদের ভায় উদার সহৃদয় ব্যক্তি এরূপ কষ্ট-সঞ্চিত মূল্যবান্ বস্ত্র নাম পর্যন্ত 
লোপ করিয়! আমাদের মনে চিরজীবন ক্লেশকালিম! অর্পণ করিবেন না । 

আরও একটি প্রস্তাবের মীমাংসার ভার আপনাদের বিবেচনার উপর. প্রধান করিয়! 
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এই সঙ্গে জানাইতেছি যে, এতদঞ্চলে সাধারণের মধ্য একটু পাঠলালসার সঞ্চার হইয়াছে । 
স্বতরাং একটি সাধারণ পাঠাগারের মভাব এক্ষণে অনুভূত হইবে। বান্ধব পুস্তকাঁলয়ের যে 

সকল পুস্তক আপনাদের পুস্তকালয়েও আছে, সেই মমস্ত একত্র করিয়৷ যর্দি আপনার। 

মাপনারদের কর্তৃত্বাধীনে স্বতন্ত্র ভাবে একাট (12110170110 11)1715 অথাৎ সাধারণের মধো 

আপনাদের পরিষদের সভা বাতাত অন্ত লোকের জন্ত একাট সাধারণ পাঠাগার ব্যবস্থাপিত 

করিতে পারেন, তাহ! হহলে আমরা কেঞ্চ কেহ আপনাদের আদেশ-মত পরিষদের ছাত্রসভ্য 

কতিপয় (যাহার! সংগ্রতি এতদঞ্চলে সাপ্রাহিক সাহিতা আলোচনা! করিতে প্রবৃত্ত 

হইয়াছেন এবং পরিষদের ছাত্র-দভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নম্মণমোহন বন্থু এম্ এ মহাশয়ের 

তত্বাবধানে কাধ্য করিতেছেন) সাহায্যে এ্র্প একাট পাঠাগারের কারধ্য-পরিচালনায় 

যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তত আছি। সেরূপ হইলে আমর! উক্ত ছাত্রসভাগণদার। 
আপনাদের উদ্দেগ্ঠানুযায়ী অন্ত কাঁধ্য করাইতেও চেষ্টা করিব এবং সে বিষয়ে উক্ত ছাত্র- 

সভাগণও আমাদিগকে তাহাদের সঙ্ঠান্ভৃতি ও আগ্রহ জানাইয়াছেন। (এক্ষণে তদ্বিষয়ে 

শাপনাদের মীমাংসা জানিতে পািলে ঠধগুধায়ী কার্য করিতে অগ্রসর হইব। ইতি । 

বিনয়াবনত 

শ্রীবাণীনাথ নন্দী 
সহকারী সভাপতি । 

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার রকার মহাশয়ের পত্র 
২৬ সুকিয়া! সারি, কলিকাতা, 

১১শে কার্তিক, ১৩১৮। 

মান্যবর শ্রীযুজ্দ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক 

মহাশয় সমীপেধু-_ 

মবিনয় নাবেদন,)-- 
বিশ্ববিষ্ঠ।গয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইতিহাস, দর্শন, সমালোচন! ও বিজ্ঞান, এই চারি শ্রেণীর 

সাহিত্য সন্বন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহারের জন্য বাঙ্গালা সাহিতাকে উপযোগী 

করিয়া তুল! যে অবশ্ত কর্তবা, তাহা বোধ হয়, প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীই অন্থমোদন করিবেন। 

এত দুন্েশ্তে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় গ্রস্থাদি সম্কলন ও অনুবাদ করা আবশ্বক এবং 

বর্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন পূর্বক উপযুক্ত বৃত্তিত্বার।৷ যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত 

করিতে হইবে। এই ধারণায় বিগত মাধ মাসে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্া-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে 

"সাহিত্য-সেবী” নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার ফলে, বহু সাহিত্য-সেবী ও 

খ্বাহিতা-পরিপোষক এ বিবয়ে গুঁংস্থক্য প্রকাশ. করেন। এতন্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত 
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হইয়া, গত বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ-সাহিত্য-সন্মিলনে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করি এবং 

বহুলপ্রচারোতদেশে উহ! স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়। বিতরিত হয়। এ প্রস্তাব পরিশিষ্ট প্রদত্ত 

হইল।* উক্ত সম্মিলনে কাসিমবাজারের বিদ্যোংসাহী: ও সাহিত্যানুরাগী মহারাজ শ্রীযুক্ত 

মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী বাহাদুর কর্তৃক উহা! সমর্থিত হইয়। উপস্থিত সভ্যমগ্ডলী কর্তৃক পরিগৃহীত 

হইয়ছিল। 
বর্তমান উদ্দেগ্ত-সাধনকল্পে কিছু পূর্ব হইতেই আমি অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত আছি। সম্প্রতি 

প্রধানতঃ মামার শ্রদ্ধেয় বখ। শ্রীধুক্ত বঞ্গেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের সাহাযো ও অনুকম্পায় সংগৃহীত ৫০**২ পাঁচ সহত্র টাক! আমি 

বঙঈীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছ! করি। নিয়লিখিত সর্তে আপনার! এট 

অর্থ গ্রহণ করিলে কৃতীর্থ হইব )-- 

১। এই অর্থনবার| “সাহিতা-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলী” নামে 'এক শ্রেণীর গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা 

কর! হইবে। 
২। এই বৃত্তি দ্বার! দুইটি কার্যা সাধিত হইবে 7 

(ক) পাশ্চাতা-দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন । যথ। 3---3016101, ০১০] প্রভৃতি পণ্ডিত- 

গণের লিখিত গ্রস্থাবলম্বনে বাক্ষাল৷ ভাষায় পাশ্চাতা-দর্শনের ইতিহাস রচন! করিতে হইবে। 

(খ) ফরাসী পণ্ডিত 001291-প্রণীত “ইউরোপীয় সভাতার ইতিহাস” নামক গ্রন্থের 

( বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া! ) সরল বঙ্গাম্নবাদ। 

৩। কার্য্যপ্রণালী )-_ 

(ক) পুম্তকের কিয়দংশ লিখিত হইলে, লেখককে উহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বক্ৃতাঁকারে 

পাঠ করিতে হইবে। তাহার পরে প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় গ্রকাশিত করিবার 

ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র গ্রন্থ 'অথবা গ্রন্থের যে অংশটুকু স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত হইবার 

উপযুক্ত, তাহা প্রন্নপে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলে, পরীক্ষকের নিকট এ রচনা প্রেরিত 
হইবে। পরীক্ষকের মন্তব্য অনুসারে লেখককে উক্ত রচনার যথোচিত পরিবর্তন করিতে 

হইবে। | 

(খ) এই ছই পুস্তকেরই আলোচা বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্ত্রনাথ শীল এম্ এ, 
পি এইচডি মহাশয় এবং ভাষা সন্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামে্্রুন্দব রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ 
দত্ত মহাশয়গণ পরীক্ষক থাঁকিবেন। 

(গ) প্রথম পুস্তক অন্ততঃ এক হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়। ছুই বা তিন খণ্ডে প্রকাশিত 

হুইবে। 

+ মরমনসিংহ-সাহিত্য-সশ্শিলনে গৃহীত প্রস্তাব,--“বঙ্গভীষার বিশেষ পি ও প্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং অস্তান্ত 

সমুন্নত ভাষার স্যার তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা উপধুক্ত 
উপায়ে বিবিধ শাস্ত্র গ্রস্থরচন! সন্কলন ও অদ্ভুবাদ করাইবার বাবস্থার নিমিত্ত একটি ধনভাগ্ডার স্থাপিত হওয়া 

11৮ 
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৪। বায়ের হিসাব টুল 

প্রথম গ্রন্থ ।-- মুদ্রণ-_ ১৫৯০২ 
লেখকের পারিশ্রমিক-__ ১২৯০২ 

পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক-_ ৩০০২ 
দ্বিতীয় গ্রন্থ ।_ মুদ্রণ__ বদর 

'পথকের পারিশ্রমি ক-- ৮ 
পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক-- ২৫০২ 

৫| গগন্থের শত্ব ; ৫০০2 

(ক) প্রত্যেক গ্রন্থ হাজার কাপি করিয়! মুদ্রিত হইবে এবং পরিষৎ কর্তৃক উহার মুলা 

নির্ধারিত হইবে । 
(খ) পরিষৎ কর্তৃক প্রতোক গ্রস্থের দুই শত কাপি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে উপহারম্বরূপ 

প্রদত্ত হইবে। 'আার লেখকের ইচ্ছান্থুসারে ২৫ কাপি পুস্তক বিতরিত হইতে পারিবে । 

(গ) অবশিষ্ট কাপিগুলি পারষদের সম্পত্তিরপে পরিগণিত হইবে । 

(ঘ) অন্যান্ত সংস্করণ সন্বদ্ধে পরিষদের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার থাকিবে । 

৬। গ্রন্থের যে পরিমাণ অংশ এক খঞ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহ। পরীক্ষকগণের 

মনোনীত হইবার পুর্বে কোন লেখক স্তাধ্য পারিশ্রমিকের কোন অংশ পাইবেন ন!। 

৭। লেখক-নির্বাচন $-_ 

(ক) সাধারণতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এবং দেশীয় বা বিদেশীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 

উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ এই রচনা-ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন ন1। 

(খ) শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শাল এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রন্নন্দর ত্রিবেদী 

এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ মহাশয়গণকে লইয়! নির্বাচনাদি ও কাধাভার-সমিতি 

গঠিত হইবে । উক্ত সমিতি ধাহাকে গ্রস্থরচন1-বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা! করিবেন, তীহারা 

তাহাকেই আহ্বান করিয়৷ গ্রন্থ-রচনা-ভার অর্পণ করিবেন। 
(গ) রচনা-কাধ্যের ভার পাইবার জন্ত কেহ আবেদন করিলে, তাহা গুহীত হইবে ন|। 

৮। প্রকাশিত গ্র্থদ্ধয়ের ভূমিকায় এই সংরক্ষণ-নীতি-প্রতিষ্ঠাবিষয়ক পত্র সংযুক্ত থাকিবে। 
পরিষদের পত্রিকা, পঞ্জিকা প্রভৃতিতে এই পত্র ও পরিশিষ্ট প্রকাশিত হুইবে। | 

৯। সম্প্রতি বরেণ্য কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বপ্ধনার জন্ত যে সমিতি 

গঠিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্তের. সহিত আমার সম্পূর্ণ ও আন্তরিক সহান্ৃভৃতি আছে। 
যদি তাহার! রবীন্দ্র বাবুর সম্বর্ধনা উদ্দেস্তে সংগৃহীত সমুদ্বায় অর্থ এই সাহিত্য-সংরক্ষণ-ভাগ্ডারে 

( পূর্ববিবৃত সংরক্ষণ-প্রস্তাব অনুসারে ) প্রদান করেন, তবে এই ভাগারের ৫০**২ পাঁচ সহ 

টাক! উক্ত সংগৃহীত অর্থের সহিত একযোগে “রবীন্দ্র-বৃত্তি” প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত হুইবে 

এবং এই যুক্ত ভাগ্ডার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থনিচয় “সা হিত্য-সংরক্ষণ-গ্রস্থাবলী--রবীন্দর-বৃত্তি- 
প্রাপ্ত” এই নামে অভিহিত হইবে। বিনয়াবনত 

_ শ্রীবিনয়কুমার সরকার । 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক সমীপেষু 
সবিনয় নাবেদন-__ 

মহাশয়, 
পরলো কগত শ্রীযুক্ত রাধেশচন্ত্র শেঠ বি এল্ মহাশয় জীবিতকালে মালদহ জেলার সর্বাবিধ 

উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্ট। করিয়াছিলেন। আধুনিক মালদহ-সমাঞজ্জের হিত-সাধনে তিনিই 
সর্বগ্রথমে উদ্যোগী হইয়৷ আজীবন তাহার নানাবিষয্নিণী প্রতিভার স্যবহার করিতেন। 

শিক্ষাবিস্তারে তাহার অধ্যবসায় অনেক মাল্দহবাসীর পথপ্রদর্শক হইয়াছে । শেষ জীবনে 
তিনি মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। 

তাহার সাহিত্য-সেব। সমগ্র বঙ্গদেশে সুপরিচিত। এতিহথাসিক প্রবন্ধরাঁজির দ্বার! তিনি 

মালদহের প্রাচীন কার্িসমূহের প্রতি সাহিত্যি কগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া 
লন্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 

এই সকল কারণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ইহার স্থৃতি সংযুক্ত করিয়৷ রাখিতে 
বাঙ্গালী মাত্রেরই ইচ্ছা স্বাভাবিক। এতদ্রদ্দেশ্তটে আমি আপনাদের হস্তে ৬০০২ ছয় শত 
টাক| সমর্পণ করিতে ইচ্ছ। করিয়াছি । আপনারা নিয়লিখিত সর্তে এই সামান্ত দান গ্রহণ 

করিলে কৃতার্থ হহ। 

১। কোম্পানীর কাগজে অথবা অন্ত কোন স্থায়া লগ্লী কাধ্যে আপনারা এই টাকা 

লাগাইবেন। 
২। ইহার বার্ষিক সুদ হইতে আপনার! একটি বার্ষিক বৃত্তি প্রদান কারবেন। 
৩। শুই বৃত্বির নাম-_“রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি” থাকিবে। 
৪। বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনাবিষয়ক উতংকরষ্ট প্রবন্ধের জন্ত এই বৃ্তি 

গ্রদত্ত হইবে। 
৫। পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে প্রবন্ধের বিষয় নিব্বাচন, প্রাপ্ত প্রবন্ধ পরীক্ষা, বৃত্তি 

প্রদান প্রভৃতি কারধ্যের জন্ত আপনার! উপযুক্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সমিতি 
গঠন করিবেন। 

৬। বৃত্বিপ্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বলিয়! বিবেচিত হইলে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন । 
৭। এই দ্ানপত্র আপনাদের প্রত্যেক পঞ্জিক৷, কার্যবিবরণী প্রভৃতি মুদ্রিত পত্রিকায় 

উপযুক্ত স্থানে প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইবে এবং তাহার নীচে বৃত্তিগ্রাপ্ত প্রবন্ধের নাম এবং 
প্রবন্ধলেখকের নাম-ধাম প্রতি বৎসর যথাক্রমে সন্নিবেশিত থাকিবে। 

| বিনয়াবনত 

৭-৭-১১ শ্রীবিনয়কুমার সরকার 
২৬ স্থৃকিয়! সীট, কলিকাত|। সহঃ সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাত।। 

প্রবন্ধ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধ-লেখকের নাম 

বঙ্গাব প্রবন্ধ বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধ-লেখক 

১৩১৯ *ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিত|” শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বিএ 
১৩২০ পটেনিসনের কবিতায় কি এই প্রবন্ধ এখনও পরীক্ষিত 

শিক্ষা করা যায়।” হয় নাই। 
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প্রতিমুর্তির তাঁটিকা 
মৃগ্তি 

রামমোহন রায়-_-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শান্তা মহাশক্র কর্তৃক প্রদত্ত । 

ঈশ্বরচন্্র বিগ্ভাসাগর-_শ্রীযুক্ত গগনেক্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত । 
মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর- শ্রীযুক্ত গগনেঞ্জনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত। 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্ত্র-ম্থৃতি-রক্া-সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত । 

ূ চিত্র 

বঞ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়__ যুক্ত দিব্যেন্দুল্ু'র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পুরেন্দুহন্দর 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত । 

দীনবন্ধু মিত্র-_শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র মিত্র প্রভৃতি দ'ন৭দ্ধু বাধুর পু্রগণ কর্তৃক প্রদত্ত। 

অক্ষয়কুমার দত্ত-_ যুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশর কর্তৃক প্রদত্ত । 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়-_ শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধযার মহাশয় কন্ুক প্রদত্ত । 

কালীপ্রপনন পিংহ-_শ্রীধুক্ত বিজ্রচর্্ দিংহ নহা*য় কর্তৃক প্রদ। 

প্যারীটাদ মিত্র €( টেকটাদ ঠাকুর )১-৩যুক্ত টারচন্দ্র মিন ও ভ্রাতগণ করুক প্রদণ্ড। 
চন্দ্রনাথ বন্-_পরিষদের ব্যয়ে গ্রপ্তত। 

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার--শ্রবুক্ত শৈলেশচন্দ্র মুমদাব মহাশয় কর্তৃক প্রদস্ত। 
যোগেন্দরচন্ত্র বন্্-_-শীবুক্ত বরদাপ্রসা বনু মহাশয় কর্তৃক প্রদণ্ত। 

রামতন্থ লাহিড়ী-_শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্তৃক প্রদত ৷ 
কবিরাজ গঙ্গাধর করিরত্র--শ্রীযুক্ত ত্রান্বকেশ্বর রার-প্রদত্ত ফটে। হইতে পরিষদের 

বয়ে গ্রস্তুত। 

আনন্দরাম বড়,রা_ | শ্ীবুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার-দত্ত ফটে! হইতে 

মাইকেল মধুহ্দন দর্ত-_ | পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত। 

রামগোপাল সেন--৬কালীপ্রসন সেন কর্তৃক প্রদত্ত। 

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী- পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত। 

রাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছর-_পরিষদের ব্যয়ে প্রস্থত 

কালীকষ্ণ ঠাকুর- শ্রীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 

রাজনারায়ণ বন্গ--শ্রীষুক্ত প্রফুলনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 
ক্ষেত্রপাল চক্রব্তী-_তাহার স্বর্গীয় পুত্র কর্তৃক প্রদত্ত । 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল-_ শ্রীযুক্ত ষত্যেন্ত্রনাথ বটব্যাল মহাশয় কর্তৃক প্রনত্ত। 

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়__কতিপয় বন্ধুর দত্ত অর্থে পরিষদের যত্রে প্রস্তুত। 

স্বামী বিবেকানন্দ-_বেনুড় মঠাধিপতি মহারাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত। 

মাইকেল মধুহ্দন দত-_্রীযুক্ত গ্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 

৮ 
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রামমোহন পায়-_পরিষদের বায়ে গ্রস্তত। 

ঈশ্বরচন্জ্র বিগ্ঠা।গর--শ্ীবুক্ত নারায়ণচন্দ্র বি্গ্যারত্ব কর্তৃক প্রদত্ত। 

হুর্গাদাস কর--শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত । 
রজনীকান্ত গুপ্ত--পরিষদের ব্যয়ে প্রন্থত। 

র/মদাস সেন__শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত বোধিসব .সেন মহাশয় ক?৭ 

প্রত । 

_বিশিরকুমার ঘোষ--শ্িশিরকুমার-স্থৃতি-সমিতির অর্থে প্রস্তত। 
যোগেন্দ্রনাথ বিগ্ঠাভৃষণ-_তাহার পু শ্রীধুক্ত স্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত। 

আচাধ্য সতাব্রত সামশ্রণা-_-ভাহার পুল শ্াশুস্ত হিতব্রত সামরদ্ব মহাশয় খুন 
গ্রদন্ত। 

'প্রয়নাথ চক্রবন্তী-তাহার ভক্তগণ কর্তৃক প্রাণ ও। 

বীরেশ্বর পাড়ে--তাহার পুল শ্রীযুগ্ত মনোমোহন পাড়ে মহাশয় কর্তক গ্রদণ্ত। 

মিঃ ই, বি, হাঁভেল__্ীধুক্ত গগনেন্গনাগ খাকুর মহাশয়ের প্রান্ত । 

ইরসধ্যানভঙ্গ__ত্রীধুক্ত ললিতচন্ত্র মিত্র মহাশয় কতক প্রদত্ত 

মদন-ভয্ম__শ্রীধুক্ত গোপেন্জমোহন ঠাকুর মহাশয় করুক প্রদন্ত। 
কতিপয় পুরাতন চিত্র-- শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কন্তৃক 'প্রধর্ত। 

মেরী কাপেণ্টারের অঙ্কিত ক্লিফটন নগরে রামমোংন রাগের সমাধি-_ 

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত । 
সীতারামের কীত্তির ধ্বংসাবশেষের ফটে।__ শ্রুক্ত বোগীশ্রনাথ সমাদ্দার কর্ভঁক 
প্রদত্ত । 

কবিরাজ গঙ্গাধর সেন কবিরত্ব-_পাণগোলার রাজ] শ্রখুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রা: 
বাহাছুর গ্রাদত্ব। 

কেদারনাথ দত্ত--শ্রীধুক্ত সষ্দানন্দ দণ্ত-প্রদত্ত। 



নগেন্-সন্বর্ধীন! 

" আয় বার-_ 

উদ ত্ত ৩৫৫1০ সধঘদ্ধনার যাবতীয় ব্যয় বাদ 

শ্রীযুক্ত জলধর সেন ৩ খরচ ৩২২।/৫ 

» স্ুুধারুষ্ণ বাগচী ২২ মুসলমান সাহিত্যিক সম্বর্দনার 

৩৩০, ন্যয় সুলান জন্ত দান ১৩৮%১/৫ 

৩৩৬১৪ 

কৈ? 

আয় ৩৬০1৩ 

বায় ৩৩১১ 

উদ ২৩175, 

রমেশ-ভবন 

আয়-_ বায়- 

গত বর্ষের উদ্বত্ব  ৬৪৪৩১/, 

শ্রীরামকমল সিংহ 

হিসাব রক্ষক। 

অমনংশে|ধন 

অগুদ্ধ ১ 
৪৪ পৃষ্ঠ! প্রবেশিকা ১৬৯২ ১৫৯২ 





০্কস্পন্রপুুনেন্র শ্বঞ্রুল্র স্য.ভ্ভি 
সুন্দরী বলেন,--"কেশরগঞ্রন ন! হইলে চুল 

বাধিৰ ন1।” হ্ন্দর যুবক বলেন,--“কেশ- 
রঞ্জন না মাথিলে আমার চুল খারাপ হুইয়! 
যাইবে ।” যিনি মন্তিফ আলোড়ন করিয়া 
জীবিকাজ্জন করেন, তিনি বলেন,-__"মাথা 
ঠাণ্ডা রাখিতে “কেশরঞ্জন*” চাই।” “কেশ- 
রঞ্জনের” কথ! এখন সকলেরই মুখে । কেন 
বলুন দেখি? কারণ--“কেশরঞ্জরন ভেবঞ্জ- 
গুণান্বিত, মন্তিষ্-শীতলকারী, মহা সুগন্ধি, 
মহোপকারী কেণতৈল। কারণ, ইহ! কেশ বৃদ্ধি 
করিতে, সুচিক্ধণ করিতে, কেশমুলের ক্ষয়সাধন 
নিবৃত্তি করিতে অদ্বিতীয়। যে "কেশরঞজনের” 
কথ। সকলের মুখে, আপনি কি তাহা ব্যবহারে 
পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়াছেন? 

এক শিশি ১২ এক টাকা মাশুলাদি।/* পাঁচ আন1। 
তিনি শিশি ২।* হই টাক চারি আন। ) মাশুলাদি ॥/০ এগার আন!। 

ডঙ্গন ৯২ নয় টাকা? মাশুলাদি স্বতন্ত্র। 

কয়েকটি জ্ঞাতব্য কথা 
অমৃতবল্ী-কষায়__সর্ববিদ রক্তুষ্টি-রোগে একমাত্র প্রতিকারক মহোষদ। 
ব্যবহার প্রার্থনীয়। 

২। অমৃতবল্লী-কষায়__সর্বাবিধ অবস্থার কঠোর ব্যাধিতে, স্বল্প সময়ের মধ্যে ফল- 
গ্রাদ এবং হিতকর মহোৌষধ। 

৩ অসৃতবলী- কষায়- সর্ধ খতুতে দেবনীয় সলসা।, শীতের সময় ভিন্ন অন্য 
সালস! ব্যবহার বিধি নাই-_কিন্ত অমৃতবল্লী শীতে গ্রীন্সে সর্ব খতুতেই লমান ব্যব- 
হার চলে। 

৪ অমুতবলী-কষায়-_গায়ের চাক! চাকা! দাগ, সর্বাঙ্গব্যাণী কষ্টগ্রদ স্ফোটক, 
গটের বেদন|, শরীরের ম্যাজমা1জানি, ম।থাধরা, মাথাধোরা, কাধ্যে অনিচ্ছা, দিবা- 
রাত্রি অস্বস্তিবোধ গ্রভৃতির গ্রতিকারে দিদ্ধহস্ত। 

৫। অমুতবলী- কষায়- সেবন করিলে অতি ক্ষীণ শরীরও কাতি-প্.লাবণা- 
সমন্বিত হয়। মেধ! ও স্ৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। শরীরের জরাজীর্ণ অবস্থাতে নুতন 
শক্তি, নূতন উৎসাহ আনিয়া! দেয়। 

মূল্য গ্রতি শিশি  ** ১ দেড় টাকা। 
ডাকমাশুল ও প্যাকিং *.. ৬/* এগার আন। 

বিনামূল্যে ব্যবস্থা! 
ঃম্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্ধ জানার টিকিট সহ আর্পূর্ব্বিক লিখিয়া 'পাঠাইলে, 

নী রি ব্যবস্থা প1ঠাইয়।. থাকি ছি. 
গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লেমাপ্রাণ্ড 

ীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের 
আয়ুর্বেবদীয় ওধধা লয় 

১৮।১:৩,১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড) নিকা। | 
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রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য 
এই গ্রন্থখানি ভারত-শাস্ত্র-পীটকান্তর্গঁত এবং লালগোলার রাজ। বাহাতুরের সাহাষো 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত, ছূর্াচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত হুইয়া প্রকাশিত 
হুইয়াছে। এই গ্রন্থে ব্রহ্ধস্ত্রের চতুঃস্ত্রী মন্ত্র স্নিবি হইয়াছে । এই গ্রন্থে প্রথমতঃ সুত্রের 
নীচে সুজ্রের পৰগুলির বিশ্লেষণ ও সরল অর্থ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত 
টাকায় ভাষ্যানুধায়ী হুত্রার্থ বিবৃত ফর! হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষ্যের অর্থগুলি জটিল বোধ 
হওয়াতে শ্রুত-প্রকাশিকা নামক প্রাচীন গ্রন্থের সাহাধ্য গ্রহণ কর! হুইয়াছে। টীকা! ও 
অনুবাদ সহ বঙ্গাক্ষর়ে ইতিপৃর্ব্্ব এ ভাষা বাহির হয় নাই। এসম্বন্ধে চিঠি-পত্রাদি নিয়লিখিত 
ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। মুল্য-_১ম খণ্ড ২1০, ২য় খণ্ড ৩/ ও ৩য় খণ্ড ৩২। 

শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 
ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর । 
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শ্রীযুক্ত রামেন্দরনুন্দর ত্রিবেদী-প্রণীত গ্রন্থাবলী 
১। জিজ্ঞাসা 

দ্বিতীয় সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ । হুচী--সুখ ন! ছঃখ, সতা, জগতের 

অস্তিত্ব, সৌন্দর্ধ্যতত্ব, সবি, অতিগ্রা্কৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক ন৷ 

ছুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতন্ব, গ্রতীত্য সমুৎপাদ, পঞ্চভৃত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত 
জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌনর্ধ্য-বৃদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরা, বিজ্ঞান পুতুল-পৃজ1। 

মুল্য ২২ ছুই টাক! মাত্র । 
সা ক 

২। কন্ম-কথ। 
সুচী-মুক্তির পথ--বৈরাগ্য--জীবন ও ধর্ম_ স্বার্থ ও পরার্থ-_ধর্শ-প্রবৃত্ি--আচার-- 

ধর্থের প্রমাণ-_ধর্শের অনুষ্ঠান_-প্রকৃতি-পৃঁজ! ধর্মের জয়--যজ্ত। মূল্য ১।* পাঁচ সিকা মাত্র । 

৩। চরিত-কথা 
সুচী ঈশ্বরচন্ বিদ্ভাসাগর-_বঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যয়--মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর__ 

অধ্যাপক হেল্মহোল্ৎজ---আচাধ্য মক্ষমুলর--উমেশচন্ত্র বটব্যাল--রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও 

দ্বিতীয় প্রস্তাব ) বলেন্দ্নাথ ঠাকুর । মূলা ॥%/* দশ আনা মাত্র। 

উল্লিধিত তিনখানি গ্রন্থের গ্রকাশক-_-শ্রীঅন্কুলচন্দ্ ঘোষ 

সংস্কৃত প্রেস ভিপজিটারী, ৩* কর্ণওয়ালিদ্ স্রীট, কলিকা'ত|। 

৪। প্রকাতি (দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
সঁচী-- সৌর জগতের উৎপনতি-_আকাঁশ-তরঙ্গ-__-পৃথিবীর বয়স-জ্ঞানের সীমানা. 

প্রাকৃত স্থষ্টি-- প্রকৃতির মুর্তি--পরমাণু__মৃত্যু-প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)-_. 

আর্ধযজাতি, প্রলয় । মুল্য ১২ 'এক টাকা মাব্র। 

প্রকাশক-_এস্ কে লাহড়ী এণ্ড কৌ, ৫» কলেজ ছ্রীট, কলিকাতা । 

৫। এঁতরেয় ব্রাহ্মণ বেগানবা ) | 
টীকা ও পরিশিষ্ট সমেত চৈত্র মাম পধ্যন্ত সাধারণের পক্ষে--৩২, সদদ্য পক্ষে--২০, 

মূল্যের বিশেধ বিবরণ অন্তব্র দ্রষ্টব্য । 

প্রকাশক-_বঙীয়-সাহ্ত্য-পরিষৎ। 

৬। বিচিত্র-প্রসঙ্গ ূ 
্রাঙ্মণাধর্ম ও হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ভাঁব ও তাঁছা সহিত বৌদ্ধ ও জীগরীক্ট ধর্মের সম্পর্ক 

সম্বন্ধে রামেন্্র বাবুর ষতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ তর্ক 
সম্বলিত হইয়াছে। মুল্য ১* দেড় টাকা মাত্র। 
প্রকাশক--গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সনৃূ ২*১ কর্ণওয়ালিস্ বট, কলিকাত1। 
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দেশীয় শিল্পের চরমোতুকর্ধ ! 

ফ্যাকুরার পাবান 

9718878558৮708) বত সনি 
20985 ৮1৭, 08৮,০৮7 ১, গুণে, মসৌরভে 

ও 

স্থায়িত্বে 

অতুলনীয় 

অটে| কহিচ্ুর ১ বাক্স তে খানা) "১ ১।০ 

বকুক 59 ঞ টিন ॥৮% 

০, লোন) ৮ ৮ ৮ 
ই 77155118858 0ম খল রা ৪. 8 

গোলাপ এত. ও ***1/ 

ওরিয়েপ্টাল সোপ ফ্য 
গোয়াবাগান, কলিকাতা । 

টেলিগ্র/ম ১--৭কৌন্তভ”, কলিকাত। ৷ 

ধরুৎ, শ্লীহা, ম্যালেরিয়া! স্বরে ও প্লেগে 
13901121055 0020109 ()0110109 1101)1901)8 60, 10801) 170০06619 ০01 

00, 7১1০০ 22 49০ 9201), 
[38611591198 (00100100 0010011)6 1120190189 £7, 2 9801) 00619 0£ 

100. 11109 79, 1 9801), 
[39119118400 311%601৩ 00£7959135 8191901%) 11)11009029, 06০, 

[১7009 79, 88020, | 
[38018110958 4৯20 11119 101 1101010, 1:0567) [00090% ০6০, 

[১109 79, | 98010, 
13000181195811101010 1১111১ 101" 1১010 1)601)19 & 19৮৮০03 1):691500118 

19109 তু 1-8 ৪5, 9801), 
এনের্নিনারিদ 1০০0010 2১০৮৮091197 1১795915100 119660, 1১0109 4 93, 

0901), 
138011591195- 1108 0000 01206006206 1971100000১ 10000011601) 66০, 

1005 4 ৪৪, 9০01), | 
110%/ 6 1৫20707 610 0162175. /& 1/6066768 ০ 1907 

202, হু, 24. 88621 8718, 50229 ভি 0০. 2668. 
০, ০111, 18 8০01220095. 

10810878710 25008865 :--4000০091 59861158115 108087১+, 
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৪১ খানি চিন্র এবং ৫ খানি প্রাচীন ও নবীন ম্যাপ-সম্বলিত 

( রেণেলের ৩ খানি ম্যাপ সমেত ) 

ঢাকার ইতিহাস 
গুপ্ত এত 

শ্ীফতীক্দরমোহন রায়-প্রণীত 

৬** পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ 

মূল্য__উৎরৃষট কাপড়ে বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র । 
মাননীক ডিরেক্টর বাহাছুর কর্তৃক এই গ্রস্থখানি ঢাকা, রাঁজসাহী এবং চট্টগ্রাম-বিভাগের 

কলেজ এবং ইংরাজী ও বাঙ্গালা স্কুল-সমুহের প্রাইজ ও লাইব্রেরীর পুস্তকরূপে নির্ধারিত 

হইয়াছে। (€ 199 ০21০919 09859069, 99660 00০ 210: 4572986, 1916) 

20:92122981019,0759%5 28:93: 597:889,6 93108562:) 11, 4.0. 1. 000 

ক ক ৭19 00 63:089017)81 809793৮0৫ 000) গ ক * 0990868 92)600:8.910)61)0 

(7010 ৪]] 7390%185 1089798690 20 71560), ক গছ 

্রযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ/-* ** “এহখানি সর্বাসহদর 

হইয়াছে, দ্বাবিংশ অধ্যায় % * * ব্্গবাসী মাত্রেরই পাঠ কর! অস্ত কর্তব্য” . 

্রযুক্ত রামেন্্রসুদ্দর ত্রিবেদী এম্ এ,-"এইরপ গ্রন্থের এঢার ও আদর 

দেখিলে আমি কতকট। স্পদ্ধিত হইব যে, আমার জীবন-স্বপ্র অন্ততঃ আংশিক সফলত। লাভ 

করিয়াছে" & ? %। 

শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এম্ এ১_”এই শেনীর পুন্তকের মধ্যে * * * ঢাকার 

ইতিহাসকে অনেক বিষয়ে আদর্শস্থানে স্থাপিত করা যাইতে পারে” ঞ * *। | 

প্রাচ্যবিচ্যামহ্থার্ণৰ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু--"পূর্ববঙ্গের যতগুলি ইতিহাস 

প্রকাশিত হইয়াছে, আপনার গ্রন্থখানি তন্মধ্যে শীর্যস্থান অধিকার করিয়াছে--এ কথা আমরা 

মুস্তকঠে বলিতে পারি” ** *।.. | 

প্রাপ্তিস্থান ₹_খুরুদাদ লাইব্রেরী, আগুতোব লাইব্রেরী, মন্ুষদার লাইব্রেরি, 

ভ্টাচাধ্য এও সন্, অতুল লাইভ্রেরী প্রভৃতি কলিকাতা ও ঢাকার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। 
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বঙ্গভাষাঁয় ভ্রমণ-কাহিনীতে যুগাস্তর !!! 

প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত দুর্গীচরণ রক্ষিত প্রণীত 

”* ডীরিতগ্রুদমি + 
১ িুর্প 

রিবদ্ধিত 

প্রবাসী--এই বহু তথ্যপূর্ণগরন্থধার পাঠকের ভ্রমণম্পৃহ! জাগ্রত হইবে, শিক্ষা ও আনন্দ 
ল!ভ হইবে। সকলেরই পড়া উচিত। 

রতী- দেশ দেখিবার চক্ষু বা! দেখিয়! তুপির সাহাযষো অপরকে সেই দেশ দেখাইবার 
ক্ষমতা! অতি অল্প লোকেরই আছে। গ্রস্থকার সেই অন্ন লোকের দলতুক্ত। আগাগোড়। 
কৌতুহলোদ্দীপক। 

রত- উপগ্ঠাসের স্তায় সরস। ছাপ! ও বাধাই পরিপাটী। 
দেবালয়--গ্রন্থথা'নিকে ভ্রমণকাহিনী পুস্তকের শ্রেণীর হধ্ো শ্রেষ্ঠ আসন দিতে আমরা 

কিছুমাত্র দ্বিধ। বোধ করি ন1। 
এতত্থযতীত বেঙ্গলী, অমুতবাজার, ডেলিনিউন, ইগ্ডিয়ান মিরর, সঞ্জীবনী প্রভৃতি বিংশ- 

ত্যবিক সংবাদপত্র এবং বহু সাহিত্যরথি কর্তৃক উচ্চকণ্ঠে গ্রশংসিত। 
নূতন ধরণের নানাবর্ণে চিত্রিত জাতি-তত্বঘটিত মানচিত্র--সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীর 

১৮ খানির মধো অনেকগুলি অপ্রকাশিত ছবি -৪৩২ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট স্বদেশী কাগজে ছাপা-_ 
সোনার জলে নাম লেখা-_-রেশমী বুকমার্ক সম্বলিত--মৃল্য মার ২২ টাক1। 

৪৮উৎসব ও পৃষ্জায় উপহার দিবার জন্য ইহা সর্ববশ্রেষ্ঠ পুস্তক। 
প্রাপ্তিস্থান-_গুরুদাস লাইব্রেরী, 

২০১ কণওয়ালিস সীট, কলিকাতা। 

 প্রাচীনপুথি ক্রয় 
বলীয়-সাহিত্য-পরিষ্ড কৃত্তিবাদের রামায়ণ, কাশীরাম দ্রাসের মহাভারত ও 

মুকুদ্জরাম কবিকক্কণ চণ্ডীর প্রাচীন পুথি ক্রয় করিবেন। ধাঁহাদের ঘরে ২৫০ বতসর 
বা তুর্ধকালের প্রাচীন এ সকল পুধি আছে, তাহারা পুথির সন-তারিখ, পুথি- 
লেখকের নাম-ঠিকান! এবং পুথির পাতার পরিমাণ জানাইলে, পরিষৎ উহা! উপযুক্ত 
মূল্যে ক্রয় করিবেন । সত্বর নিষ্ষোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন। তবে ধাহাঁর! পুথি- 
বিক্রয় পাপবোধে, পুধিদান পুণ্যবোধে, মাতৃভাষার প্রতি কর্তব্যবোধে এরূপ পুথি 
বা জন্যান্ পুথি, পরিষতকে বিনামুল্যে দান করিতে চাহিবেন, তীহাদের নাম ও দান 
পরিষদের মাসিক সভায় এবং সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতাসহুকারে বিঘোধিত হইবে। 

-শ্রীব্যোমকেশ মুস্তধী 
. সহকারা সম্পাদক -.বদীয়-সাহ্ত্যতপরিষৎ। 
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১। স্বর্ণলতা ২। হরিষে বিষাদ ৩। অদৃষ্ট 
৬তারকন!থ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত) অভিনব সংস্করণ। এ সকল পুস্তকের 

পরিচয় অনাবশ্যক। এরপ হৃদয়গ্রাহী, মণ্মম্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ সামাজিক উপ- 
স্যাস আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অতুযুক্তি হয় না। এস্বর্ণলত।” সরল! নামে রজালয়ে 
অভিনীত হইয়! যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বাঙ্গালার অতিশয় মনোরম গারস্থা 

চিত্র । প্রিয় জনকে উপহার দিবার বিশেষ উপযোগী । উত্তম ছাপা, উত্তম 

বাধাই। প্রত্যেক খানির মুল্য ১০ এক টাক! চারি আন! মাত্র। একত্রে লইলে 

তিন টাকা মুল্যে দেওয়া যাইবে। 

ভাক্করানন্দচরিত 
কাশীধামের স্ুবিখ্য।ত পরমধোগী ভ।স্করানন্দের চরিত পাঠে আনন্দের সহিত 

জ্ঞান ও ভক্তি লাভ হইবে । ভারতের প্রধান সেনাপতি ও তাহার পতীর মধ্য: 

স্থলে উলঙ্গ সন্ন্যাসী ভাস্করানন্দের ফটে। দেখিয়! পুলকিত ও বিস্মিত হইবেন। 
্ন্দর ছাপ! ও বহু চিত্রে শোভিত। শ্রীযুক্ত স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ 
বস্তু, শিবনাথ শান্ী, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রন্ন্দর 

ত্রিবেদী, সারদাচরণ মিত্র গভৃতি স্বন।মধন্য বাক্তিগণ কর্তৃক প্রশংসিত। ' মুল্য 
১২ এক টাকা মাত্র। | 

জ্ঞান ও কর্ম 
শ্ীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। স্থচিস্তিত এবং সারগর্ভ; 

নৃতন রকমে লিখিত পুস্তক । প্রত্যেক বঝজ।লীর অবশ্য পাঠ্য  পুর্জার উপহারের 

নিমিশ্ত বিশেষরূপে যোগ্য । পাঁচ শত পৃষ্ঠা, সুন্দর ছাপা, বান্ধাই, মূল্য ২২ দুই 
টাক মা ? ক মাত্র । | | 

রামতন্ন লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 
পঞ্চিত শিৰনাথ শাস্ত্রী গরণীত। রামতনু বাবুর জীবনের কাহিনী পাঠ করিলে, 

£খ ছুর্দশার ভিতর তীহার ধৈর্য্য ও ভগবতপ্রেমের কথ৷ শ্রবণ করিলে, মনে বল 
পাওয়! যায়। এতস্তিন্ন তত্কালীন বঙ্গসমজের নিখুৎ ছবি দেখিয়! আনন্দিত 
হইবেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রারস্তে হেয়'র সাহেব ও তাহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের 
জীবনী এবং তদানীস্তন বহু ইতিহাস ও কার্য্যা বলী দেগ্িয়! প্রীতি লাভ করিবেন। 
বহু চিত্রে স্থশোতিত,্থন্দর ছ।পা, ছিতীয় সংস্করণ, মুল্য ২ ছুই টাকা আট 
আন! মাত্র । রর | 

এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং,-৫৬ নং কলেজ ছাট, কলিকাতা । 
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বহু পরীক্ষিত ভঁষধ 
নিমের এসেন্স 

চুলকানী, খোষ এবং সর্বপ্রকার চণ্মরোগে নিমের গ্যায় প্রত্যক্ষ 

ফলপ্রদ ওষধ আর নাই। অল্প দিন ব্যবহাঁরেই দুষিত রক্ত শোধিত 

এবং রক্তছুষ্তির লক্ষণ মকল দূর হয়। 

রী প্রতি শিশি--১২ টাকা 

কুর্চির তরলসা'র 

পুরাতন আমাশয় ও রক্ত আমাশয় রোগের অমোঘ ওষধ । সমগ্র 

চিকিৎমকমণ্ডলী কর্তৃক একবাক্যে প্রশংসিত । 

প্রতি শিশি ১।০ আন । 

অশোকের তরলসার 
যাবতীয় স্ত্রীরোগে ব্যবহার্য । প্রদর, অতিরিক্ত রজঃআব, উদরের 

বেদন! প্রস্ভৃতি প্রশমিত করিয়! শরীর সুস্থ ও পুষ্ট করে। 

প্রতি শিশি ১২ টাকা । 

বাকের সিরাপ 
বাক বা বাকের আশ্চধ্য গুণ কাহারও অবিদিত নহে। কাশী, 

রস্কাইটিশ গ্রসৃতি রোগে আশু ফলপ্রদ। 
প্রতি শিশি ॥%* আনা । 

বেঙ্গল কেমিক্যাল এ ফীর্মানিডটিক্যাল 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

ও 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

ঞন্কন্বিৎস্প লা ১লন্তিষ্ 

কার্ধ্য-বিবরণী 

২৪৩)১ আপার সাকু্লার রোড, বনীন্ব-সাহিত্য-পরিধৎ মন্ষির হইতে 

জ্ীরামকমল সিংহ কর্তৃক 

প্রকাশিত 

সি 

১৩২২ 



তুমি বিদ্া৷ তুমি ধর্ম 

তুমি হৃদি তুমি মন 

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে । 

বাহুতে তুমি মা শক্তি 
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি 

তোমারই প্রতিম। গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ॥ 

প্রথম খণ্ড--মেটকাক, প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, 
ছিতীয খগড-চেস্্ী-প্রেস এবং 

টাইটেল, দুটো ও মলা বিখকোব-প্রেসে মুকিত 



স্্কেভী 

প্রথম খণ্ড 
বিষয় 

দিন-পঞ্জিক! ০" 
্রসিন্ধ সাহিত্য-সেবিগণের জন্ম-মৃত্যু তারিখ 
এঁতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী 
বঙ্গী়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-গঠনের নিয়মাবলী 
বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃগণ 

পরিষদের কর্ধমচারিগণের আস্তস্ত তালিকা 
বর্ধশেষে সদন্ত-সংখ্যা ও আয় 

স্থায়ী ভাগ্ডারে দান 

সদস্য-তালিকা-_ 

বান্ধব 

বিশিষ্ট 

আজীবন 

অধ্যাপক . 

: মৌলবা 

সহায়ক 
ছাত্র-সভ্য 

সাধারণ ( কলিকাত1 ) 

»  ( মফত্বল ) 

পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রবন্ধ 
১৩২২ সালের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি 

১৩২২ *» পত্রিকাপরিচালন-সঙ্গিতি 

5৩২২ »  পুস্তকালয়-দমিতি *** ৮, 
১৩২০২১।২২ বঙ্গাষের জন্ত গ্রনথগ্রকাশার্থ পরামর্শ-সমিতি **. 

দ্বিতীয় খণ্ড 
একবিংশ বাধিক কার্ধা-বিবরণ .*, ৯ 

রিড: 

১৬ 

৩ 

২ 

১] 

৯১৩ 



%/৬ 

পরিশিষ 
বিষয় পৃ 

শাঁখ! পরিষদের কার্যা-বিবরণ--- 
রজপুর-শাখ! .* ৪ 
মুরশিদাবাদ-শাখ! *** ++ ৪৪ 
ভাগলপুর , নর ৪৪ 
চট্টগ্রাম ২ . ৮০, ৮৯, 9৩ 

গৌহাটী , রঃ ৮৬, 6৭ 

বরিশাল » ৯৩০ ৮৪০ ৪৯ 

বর্ধমান ্ রি রা €&৫5 

কালন! ্ ৮০০ ৯০৯ ৫১ 
দ্ঙ্গী রি ১৩৪ ধর €৩ 

চিত্রশালার কার্ধ্য-বিবরণ ৪, রা ৫৬ 

পুধিশালার «এ * *** ৫৮ 
গ্রস্থাধারের « রি ৯৪৬ ১৪০ ৫৯ 

বিনিময়ে গ্রাণ্ড সামগ্িক পত্রাদি ... ৬ 

লালগোলার রাজ! বাহাছরের প্রদত্ত অর্থে গ্রন্থগ্রকাশের রী ৬৩ 
গীযুক্ত বিবয়কুমার সরকার মহাশয়ের পত্র ৬৪ 

গ্রতিমুর্ির তালিকা ০০ **, ৬৮ 
উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সন্ষিলন হু হি ণ 

বনীক-সাহিত্য-সঙ্গিলন ( ৭ম ও ৮ম) রি ৭ 

/ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের নিয়মাবলী ্ঃ ১০৪ 
পরিষৎ ও চিত্রশাল! সম্ন্ধে কতিপয় অভিমত রর ১৩৭ 

৬পিয়ারীঠা্ মিত্রের শততম জন্মোৎসৰ ৯১১ 
হীযুক্ত রামেন্রস্থনর জিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব ১১৪ 

বঙছগেখ্বয়ের পরিষদে আগমনের বিবরণ নি ১২১ 

বাৎসরিক আর়-ব্য়-বিবরণ ০, ৮০০ ১২৪ 

বিবিধ হিসাব ** | ১৩৯০১৩৩ 
লালগোলার রাজ] বাহাছরের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশিত গ্রন্থের হসাৰ ১৩৭ 

১৩২২ বজাষের আন্্মাণিক আয়-ব্যয়-বিবর়ণ ০০ ৭ ১৩৮ 

ূ রষেশ গবনের ভূনিধান-পর্র ০৯, ্ *** ১৪০ 

 ববমেশ তবনেন্ ছিসাঘ : . রঃ ই ট্ছই 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক 

৮৯995, 

ভ্রান্বিথস্প জ্বম্থ্র 

১৩২২ বঙ্গাব্দ, ১৮৩৭ শকাব্দ, ১৯১৫-১৯১৬ খষ্টাব্দ 

পর্ববদিন 

প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতি বার এবং নিয়োক্ত পর্ধদিন বাতীত প্রতাহ সম্পাদক 

কর্তৃক নির্ধীরিত সময়ে (বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত ) 

সাহিতা-পরিষদের কার্যালয় খোলা থাকিবে। 

নববর্ষ ১. বৈশাখ, বুধবার 

দশহব। ৭ আধাঢ, মঙ্গলবার 

সমাটের জন্মদিন ২০ জোট, বৃহস্পতিবার 

রথযাত্রা ২৯ আষাঢ়, বুধবার 

জন্মাষ্টমী ১৫ ভাদ্র, বুধবার 

মহালয়। ২১ আশ্বিন, শুক্রবার 

হুর্গোৎসব ২৮ আশ্বিন--১২ কান্তিক 

হ্টামাপুজা ২*-২১ কাণ্তিক, শনি ও রবিবার 
ত্রাতৃদ্বিতীয়া ২২ কার্তিক, সোমবার 

জগন্ধাত্রীপূজা ২৯ কান্তিক, সোমবার 

[ পরপৃষ্ঠায় দিন-পঞ্জিক' মুদ্রিত হইল ।] 

কাণ্তিকপুক্জা ৩০ কান্তিক, মঙ্গলবার 

সরস্বতীপুজা ২৫ মাঘ, মঙ্গলবার 

শিবরাত্রি ১৯ ফাল্কুন, বুহস্পতিধার 

'দোলযাত্রা ৬ চৈত্র, রবিবার 

মহাবিষুব-সংক্রান্তি ৩১ চৈত্র, বৃহস্পতিবার 
ইদলফিত্র ২৮ শ্রাবণ, শুক্রবার 

মহরম ২ অগ্রহায়ণ, বুহম্পতিবার 

বড়দিন ৯" পৌষ, শনিবার 

নিউ ইয়ার্ডে ১৬ পৌষ, শনিবার 

গুডফাাইডে (পর বৎসর) শুক্রবার 



ন্িঠ সাহিত্য-পরিষত-পপ্রিকা এ 

রি | ভা" 

ই 

পপ শনি বু শ বু এন সো বু ম্শ রম 

নৃষ্ঠ রবি আু বর বব বর ম বব শ্ র মো বু 

গর লোন সি গা শু [সা ধু শু র্ [সা ম বু 

শনি মঙ্গল শা গ শ ঢা] নু শা ০সা মু বু 

রবি বুদ বর বু বি বু পট মা বুবু শ 

“লাম রুহ এপ বু, ছপা শু ণ. সো বু বু শুর 
মঙ্গন শর ম শঃ মম শ রব মন নল শা সে 

বুধ শনি 1. শা বু শা সাবু শত শর ম 

5 ববি বু বর পু শর ম নন ৭. র সো বু 

শুরু সোন শত দো ৪2 দাও রঃ বা সোম বু 

শনি মঙ্গল শ ম শা ম ণ এ] সো. ম বু শু 

রবি বুল রা বু পৃ ্ রর ম বু শ 

সোম বুহ সা ৭ "লনা এ * €লা বৃ বু শু রর 

মঙ্গল শুক্র মন সম সত এ ম বু শু শ সো 

বধ শনি ৭ শ বুশ সা বু সশরন 

বৃহ রবি বু র বু চ] ম নন শঙ র সো বু 

শুক্র সোম শু সো শু. দো নু শুর সোম বু 

শনি ' মঙ্গল পণ মন শন নম গণ সো বু শু 

রবি বুধ বর বন রর বু শত র ম রঃ 
[সাম বুহু সা বু সো রুশ সো বুবু শুর 
মঙ্গল শুক্র ম ০ ম ঙঃ ব ম বু শু শ সো 

বুধ শনি বু শ বু শ সো বু শু শর ম 
বহু. রবি বু রব চা] ৮ মন বু রী র সো বু 
শুক্র সোম শু স: শু সা বৰ রর সো বু 

শ শ সোম বু শু 

র শু রর ম বু বু শ 

লা সো বু বু শু র 

র ম বু শু শে 

১ 777 
০ -- লৌ.- বু. 

1 তি শা শি স্ব 



সাহিত্য-পরিষতপৈঙ্গিকা 

প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবগণের জন্ম-স্বতু তারিখ। 

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ১লা বৈশাখ 
বঙ্গাব্দ ১২৯৪ 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম, ৬ই বৈশাখ 
১২৪ 

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ৯লা জোষ্ঠ 
১৩৯১ 

বিহারীলাল চক্রবর্তীর জন্ম, ৮ই জো 
১২৪২ 

হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের মৃত্া, ১০ই জোষ্ 
১৩১৪ 

বিহারীলাল চক্রবর্তীর মুত, ১১ই জোষ্চ 
১৩৬১ 

অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত, ১৪৯ োষ্ 
১২৯৩ 

রজনীকান্ত গুপ্তের মুত্তা, ৩*শে জোঠ 
১৩০৭ 

চন্দ্রনাথ বসুর মুক্তা, ৬ই আমাঢ 
১৩১৭ 

মধুসদন দণ্ডের মুড, ১৭ মামা? 
১১৮০ 

উমেশচন্দ্র বটবালের মুনা) ১লা শাবশ 
১৩০৫ 

অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম, ১লা শাবণ 
১২২৭ 

রাজেন্্লাল মিত্রের মৃত্যু, ১১ই শ্রাবণ 
১২৯৮ 

কালীগ্রসন্ন ঘোষের মুত্যু, ১৩ই শ্রাবণ 
১৩১৪ 

ঈশ্বর$ন্্র বিস্তাসাগরের মৃতু, ৯৩ই শ্রাবণ 
২৯৮ 

যোগেন্দচন্দ্র বসুর মুত্যু, ২রা ভাঁদু 
২৩১২, 

র।ম্দাস সেনের মৃত্যু, ৩র! ভাদ্র 
১২৯৯ 

দ্বারকানাথ বিগ্ভাভূষণের মূড়া, ৮ই ভাদ্র 
১২৯৩ 

উমেশচন্দ্র বটব্যালের জন্ম. ১৬হ ভা 
১২৫৯ 

চন্দ্রনাথ বন্থর জন্ম ১৭ই ভার 
১১৫১ 

রজনীকান্ত গুপ্তের জন্ম, ২৯শে ভাদ্র 
১২৫৬ 

কাঁলীবর বেদান্তবাগীশের জন্ম 
১১৪৯ 

৪ ঘড়, ১*ই মিন 
১৩১৮ 

দীনবন্ধু মিত্রের মুক্তা, ১৩ই কাণ্ডিক 
১২৮০ 

দাশরণি রায়ের মৃত্যু, কাণ্তিক 
১১৬৪ 

রাজ। বিনক্বরুঞ্ণ দেবের মৃত্যু, ১ অগ্রহায়ণ 
১৩১৯ 

পারীটাদ মিত্রের মৃত্যু, ২১ অগ্র়ণ 
১২৮৭ 

বামদীস সেনের জন্ম, ২৬শে অগ্রহায়ণ 
১২৫২, 

 ফর্ঘগেন্চন্দ্র বল্ুর জন্ম, ১৬ই পৌৰ 

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যু, ২৫শে পৌষ | 8 ১২৯৪%: 

দাশরথি রায়ের জন্ম, মাঘ 
১২১৬ 

দ্েবেক্্নাথ ঠাকুরের মৃত্যু, ৬ই মাঘ 
1২৩১ 



সাহিত্য-পরিষণ্-পঞ্জিকা 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু, ২৫শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩১৮ 

নবীনচন্ত্র সেনের জন্ম, ২৯শে মাঘ ১২৫৩ 

..** মৃত্যু, ১০ই মাঘ ১৩১৫ 

মধুস্থদন দত্তের জন্ম, ১২ই মাঘ ১২৩০ 

গৌরীশক্কর ভট্রাচাধ্যের মৃত্যু, ২৫শৈ মাঘ ১২৬৫ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম, ২র! ফাল্গুন ১২৩২ 

রাজেন্দলাল মিত্রের জন্ম, ৫ই ফাল্গুন ১২২৮ 

ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের জন্ম, ২৫শে ফাল্ধন ১২১৮ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের জন্ম, ১৫ই ফান্ধন ১২৫০ 

রামনিধি গুপ্তের মৃত্যু, ২১শে চৈত্র ১২৪৫ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মুত্যু, ২৩শে চৈত্র ১৩০০ 

এঁতিহাসিক ঘটনাপগ্জী 

130175%1 4৯০2৮061109 ০1 [71051200016 প্রতিষ্ঠ!, ৮ শাবণ বঙ্গাবা ১৩৩০৩ 

বঙ্গীয-সাহিতা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা, ১৭ই বৈশাখ ১৩৯১ 

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠী, ২৭শে ফান্তুন ১৩১২ 

নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার হত্য। খষ্টান্দ ১৭৫৭ 
ভারতচঙ্র রাজের মুত ১৭ ৩০ 

রামপ্রসাদ সেনের মৃতু € পশ্া-- ১৫ ১০৮ ঠা) ১৭৬২ 

কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তি ১৭৬৫ 

বামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪ 

হুগলিতে প্রথম মুদ্রামন্ত্রপ্র তিষ্ঠা ১৭৭৮ 

প্রথম বাঙ্গাল! মুদ্রিত পুস্তক-_হালহেড সাহেবের ব্যাকরণ ১৭৭৮ 

কলিকাতার প্রথম মুদ্রাষন্গ প্রতিষ্ঠা ১৭৮০ 

কলিকাতা মাদ্রাস। প্রতিষ্টা ১৭৮১ 

মহারাজ কঞ্চন্দ্রের মুত্যু ১৭৮২ 

এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ১৭৮৪ 

জীরামপুরে মুদ্রাঘন্্ (মিশন €প্রস ) প্রতিষ্টা ১৭৯৩ 

বাইবেলের ও আইনের বাঙ্গালা অনুবাদ ১৭৯৩ 
প্রথম বাঙ্গাল ইংরাজি অভিধান ,.ফরঞ্তার কত .... ১৭৯৪ 
ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ প্রতিষ্ঠা ১৮০৬ 

প্রথম বাঙ্গালা গগ্ঠগ্রস্থ__রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য ১৮০১ 
বাঙ্গালাক্ প্রথম নীতিপুস্তক--গোলোকনাথ-ক্কৃত হিতোপদেশের অনুবাদ ১৮০১ 
গ্রামপুরের যন্ত্রে কাশীদাসী মহাভারত প্রকাশ ১৮৯১ 
মালদহে এলারটন কর্তৃক প্রথম বাঙ্গাল! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ! .. ১৮০২ 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

জ্ীরামপুরের বন্ধে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ 

বাঙ্কালায় প্রথম ইতিহা সগ্রস্থ__মুক্তারামককত রাজাবলী 
প্রথম বাঙ্গাল অভিধান _পীতাঙ্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্সিন্ধু ( অমরকফোষের 

অনুবাদ ) 
পুঁরুষপরীক্ষার অনুবাদ 
রামমোহন রায়-ক্কৃত বেদাস্তের অনুবাদ 

বাঙ্গালী কর্তুক প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ৷ 

বাঙ্গাল! প্রথম সংবাদপত্র গঙ্গাধর ভট্টাচার্যোর বেঙ্গল গেজেট 

বাঙ্গাল প্রথম জোতিষ গ্রন্থ 

স্কুলবুক সোসাইটি 'প্রতিষ্ঠ। 
দেবেন্দনাথ ঠাকুরের জন্ম 

প্রথম বাঙ্গালা অঙ্ক প্রস্তক-জমিদারী ভিসাব 

”” সঙ্গীত পুস্তক 

প্রথম বাঙ্গাল! স্ত্রীশিঙ্গাবিষয়ক পুস্তক--গীরমোহন রুত 

জ্ীরামপুবে রামহরি প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গালা পঞ্জিকা? 

কেরী সানগেবের "সমাচার-দর্পণ” প্রকাশ 

রামমোহন রায়-সম্পাদিত “সংবাদ-কৌমদী* প্রকাশ 

কেরী সাভেবের “অস্থিবিদ্বা,বিষয়ক গ্রন্থ 

ভবানীচরণ বন্দোপাধায়-সম্পাদিত “সমাচারচক্দি কা” প্রকাশ 

প্রথম বাঙ্গালা ভগোল-গ্রন্থ 

মথুরামোহন দনত্ত-কৃত মুদগ্ধবোধের বঙ্গান্থবাদ 

কেরী সাহেবকত গোল্চ ম্মিথর ইংলগ্ডের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ 
গঙ্গ'কিশোর ভদ্রাচার্যা-ক্কুত বাঙ্গালায় ইৎরাজি-ব্যাকরণ 

গীতগোবিন্দের প্রথম মুদণ 

কবিকঙ্কণ চণ্ডীর -ঈ 

অনদামঙ্গলের এ 

চৈতন্যচরিতামুতের এ 

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনীর এ 

কালীনাথ কর্ণক বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত ভূমগুলের মানচিত্র 
চ্চ মিশন সোসাইটির কুক সাহেবের স্থাপিত প্রথম বাপ্সিকা-বিগ্যালয় 

বাঙ্গাল। নাটকের প্রথম অভিনর়--“কলিরাজার যাত্র।” 

রাজা রাধাকাস্ত দেবের শব কল্পদ্রম (প্রথম খণ্ড ) 

বাঙ্গালা জাতিতন্ববিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ( হেমচন্দ্রকুত ) 
বাঙ্গালীকর্তৃক স্থাপিত প্রথম মুদ্রাবস্ত্র ( অগ্রন্বীপ-কাল্ন! ) 
বিগ্যাস্থন্দরের প্রথম মুদ্রণ 
সংস্কত কালেজ প্রতিষ্ঠ। 

খ্ষ্টাজ ১৮*২ 
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১৮১৮ 

১৮৮৮ 

১৮১৯ 

১৮১৯১ 

১৮১৯ 

১৭৯০৯ 

১৮২০ 

১৮২৬ 

৯৮৩১৩ 

১৬২৩ 

১৮৭২৩ 

১৮২১৩ 

১৮২১ 

১৮২১ 

১৮১ 

১৮২৭ 

১৮২৩ 

১৮২৫ 

১৮২৬ 

৯৮২৪ 
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রামমোহন রায়ের মুক্তা ১৮৩৩ 

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কনক “ভাক্কর” প্রকাশ ১৮৩9 
বাঙ্গালায় প্রথম পলায়ন এন ১৩০ 

ঈশ্বর্চন্দ্র ভট্টাচাধা রুত দবাগুণত্দবিময়ক গ্রন্থ ১৮5৫ 

মুর্দাধান্বের স্বাদীনত। লাভ ১৮ ৩৫ 
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পদ্ধশানরাজবাটীর মহাভারত-- আপিপলন ১৮ ৩৮ 

কেশবচন্দ সেনের জন্ম ১৮৩৮ 

ত্ভবোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা ১৮৩৯ 
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মফস্বলের প্রথম সংবাদপত্র _“মশিদাবাঁদ-পত্রিকা'' ১৮৪০ 
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তব্ধবোধিনী পত্রিকা ১৮৪৩ 

প্রণম সচিত্র পত্রিক!, পাক্ষিক 'অরণোদর, ১৮১ ৬ 

মফস্থলে (বারা শে ) প্রথম বালিকাবিগ্গালর ১৮১৭ 

কালীকৈবলাদায্িনী প্রকাশ ১৮৪৮ 

"বখুন কালেজ প্রতিষ্তা | ১৮৪৯ 
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প্রথম পৃর্তকার্ধাবিষয়ক গ্রন্থ--“উপা়-দর্শক" 
( এইচ, বেণী সাহেবের ₹৩) গষ্টান্দ ১৮৫৫ 
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“নীলদর্গণ” । ঢাকায় ছাপ। ও খাঙ্গাপী কনক অভিনয়) ১৮ ৩১ 

ণং সাহেবের কারাবাস ১৮৬১ 

ঢাকার পূর্ববঙ্গ -রঙ্গভুমি ( গ্রথম বাঙ্গাণা নাধারণ নাট্যশাপা স্থাণন) ১৮৪২ 
ভার'তবর্মীয় ব্রা্সমাজ ছু? 
রাজা রাধাকান্ত দেবের মুত ১৮১৮ 

সুলভ-সমাচার প্রকাশ ১৮৭৪ 

বঙ্গদশন প্রকাশ ১৮৭২ 

কলিকাতান গ্রথম সাধারণ বাঙ্গাণ! নাট্যখাপা স্থাপন--গ্ভাশগ্ঠাণ থিয়েটার ১৮৭২ 

| এই তালিকায় ভ্রম থাকিলে গাঠকগণ তাহ! সংশোধন করিয়া দিলে সম্পাদক বাধিত 

হইবেন এবং তালিকা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অগ্তান্ ম্মরণীয় ঘটনার তারিখ পরিষং-সম্পা- 

দূককে লিখিয়৷ পাঠাইলে আগামী বৎসর তাহা প্রকাশিত হইবে। | 

1+এ্নীক্পদো »7৮গসটাচগ সিরপোক সই গোনা 
স্যটচ ্ রি্েপোদেনী- গা" +৮৮79৭77 রিগপাণে শোক গোপা হল্গিঠে করত 

পি ঠীলিন্লা এছালাজ- রা /-5 রা ১০ হস ৪সাঙ্চা হা৮া7/ স্যঠপ ৮৯ 

০৪৮৪ ৮০ ঘুর এতীযারপিনে এগ্টটা ৮7 /৫হয৮৮2-লৈ 

£ | পাগল 2৭ চি /7%, ৫24 



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবদের 

নিল্লন্মান্বভনী 

উদ্দেশ্ঠ ও নাম 

১। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালী-সাভিভোর অনুশীলন এবং উন্নতি-সাধনই 
পরিষদের উদ্দেশ্য । 

সভার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
উদ্দেগ্য-সাধনের উপায় 

২। এই সভার উদ্দেশ্ঠ-সাধনার্থ নিয়-লিখিত ৪ আবশ্বীক হইলে তদতিরিক্ত উপায়সমূহ 

অবলম্বিত হইবে, যথা ;-- 

(ক) বাঙ্গালা-ভাষার ধাকরণ ৪ অভিধান সঙ্গলন। 

(খ) বৈজ্ঞানিক ও দাশনিক শব্দের পরিভামা সঙ্গলন ! 

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা-কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ । 

(ঘ) ভাষান্তর হইতে উতকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ ও প্রকাশ । 

(ও) দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রড়ৃতি সকল প্রকার সাহিতোর আলোচনা ও সেই 

সেই বিষয়ে উৎকষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ । 

(চ) “সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিকা”” নামে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সাময়িক পত্রিক1 প্রচার । 
সভার মুগপত্র 

৩। সাহিতা-পরিষদের উদ্দেগ্তানুযায়ী প্রবন্ধ নাহিতা পরিষত-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে । 

কোন প্রবন্ধে কোনরূপ মৌলিক অনুসন্ধানের বা আলোচনার পরিচয় না থাকিলে, সে প্রবন্ধ 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না৷ 

(ক) কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সম্মতি ভিন্ন ইহাতে কোঁন জীবিত গ্রন্থকারের গ্রন্থাদির 
আলোচন৷ হইবে না । 

তাধ। 
৪1 পরিষদের পঠিতব্য-প্রবন্ধবাঙ্গাল!-ভাষ! ব্যতীত .অন্ট ভাষায় লিখিত হইবে না।. 

সপ মহাশয়ের রিশেষ অন্থমৃতি, ব্যতীত পরিষদের কনে অধিস্নে, অনয ক্লে, 
কোনরূপ আলোচনা হইতে পারিবে না। 
পুত, উস ₹০গ্ররিফদর গঠন. 

৫। নিম্বোক্ত কয়েক প্রেমীর'সদন্ ঠ লইয়া বটী়সাহিতা-পরিষং গঠিত ইন ক 
$ “স্িপতি। ১ |), " বিশিষ্টঈীদন্ - সুস্ডস ০৪৫ 

»পআক্জিবন-সান্ত, ৬ 
টু ৩ অধ্যাপক-সমন্ত' 

ৃ মৌলবী-সদন্ত 
সাধারণ-সদন 

৬ সহায়ক-সদস্য 



সাছিত্য-পরিষত-পঞ্জিক। ৯) 

বিশিষ্ট-সঙ্গস্য 

৩। দেশ-বিদেশে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরিষদের বিশিষ্ট সদস্ত 

নির্বাচিত হইতে পারিবেন। 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী__অন্যুন পাঁচ জন সদস্ত পত্রদ্বার প্রবূপ কোন একজনের নাম 
বিশিষ্ট-সদস্যরূপে প্রস্তাব করিয়া সম্পাদককে জানাইলে, সম্পাদক কার্যা-নির্বাহক- 

সমিতির আদেশ লইয়৷ প্রস্তাবিত ব্যক্তির নাম পরিষদের সকল সদস্তের নিকট নির্ব্বা- 

চনার্থ পাঠাইয়া দিবেন এবং মতামত পাঠাইবার সময় নির্দেশ করিয়া দিবেন। 

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষদের সমস্ত সদন্তের অন্যান এক চতুর্থাংশের মতামত ন৷ 

আসিলে নির্বাচন স্থগিত থাকিবে। নতুবা যতগুলি মতামত পাওয়! যাইবে, তম্মধো 

যদি অন্যুন ব্রিচতুর্থাংশের সম্মতি থাকে, তাহা হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি বিশিষ্ট, 
সদস্তরূপে গৃহীত হইবেন এবং সম্পাদক তাহার নির্বাচন-সংবাদ পরবর্তী বার্ষিক 
অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন । 

(খ) বাধিক অধিবেশন ভিন্ন অন্ত সময়ে কোন বিশিষ্ট-সদন্ত নির্বাচিত হইবেন না। 
(গ) বিশিষ্ট-সদন্ত নির্বাচনের প্রস্তাব ১লা ফাল্গুনের পুর্বে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে 

হইবে। 
ঘে) এক পত্রে একাধিক ব্যক্তির নাম প্রস্তাবিত হইতে পারিবে না । 

৭। বিশিষ্ট-সদস্তের সংখ্যা ১৫ জনের অধিক হইবে ন1। 

আলীবন-সদস্য 

৮। খীাহার। পরিষদের স্থায়া ধনভাগ্ারের জন্ত এককালে অনুান ৫০০২ টাঁকা কার্যা- 

নির্বাহক-সমিতির হস্তে দান করিবেন, তাহারা পরিনদের আজীবন-সদন্ত গণ্য হইবেন । 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী --কার্যা-নির্বাহক-সমিতি কাহারও নিকট রূপ দান গ্রহণ করিলে, 

কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির আদেশক্রমে সম্পাদক পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে সেই দান 

ঘোষণ। করিয়া দাতাকে আজীবন-সদস্ত-শ্রেণীভূক্ত করিয়া! লইবেন । 

(খ) এই নিয়ম প্রণয়নের পুর্বে ধাহারা পরিষদের স্থায়ী ধনভাগারে এককালে অন্যুন 

৫০০২ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন, তাহারাও অতঃপর আজীবন-সদস্ত শ্রেণীভুক্ত, 

হইবেন । 

অধাপক-সদস্ 

৯। চতুষ্পাীর লন্বপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ পরিষদের অধ্যাপক-সদন্ত নির্বাচিত হইতে 

পারিবেন। 

(ক) নির্ধাচন-প্রণালী--কোন অধ্যাপুকের নাম সমস্ত কার্ধ্য- নির্বাহক-সমিতির অর্থীধিক 

সত্যের অনুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মা্ি্ষ অধিবেশনে সম্পাদক কর্তৃক 

প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমধিত 'ও অনুমোদিত; “হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি অধ্যাপক- 

সদস্যের শ্রেণীভুক্ত হইবেন। রং এ 

১০। অধ্যাপক-সদন্তের সংখ্যা ২৫ টিজার রনি 

২ 



টু, সাহিত্য-পরিবণ্-পঞ্জিক। 

মৌলবী-সদসা 

১১। মোকৃতব ও মাদ্রাসার লব্বপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের মৌলবী-সদস্ত নিব্বীচিত 
হইতে পারিবেন। 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী--.কোন মৌলবীর নাম সমস্ত কার্যয-নির্বাহক-সমিতির অর্দাণিক 
সভ্যের অন্ুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্তুক 
প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমধিত ও অনুমোদিত হইলে প্রস্তাবিত ব্যক্তি মৌলবী- 
সদন্তের শ্রেণীভুক্ত হইবেন। 

১২। মৌলবী-সদস্তের সংখ্যা ৫ জনের অধিক হইবে ন1। 

সাধারণ-সদস্য 

১৩। বাঙ্গালা-সাহিত্যান্থুরাগী ব্যক্কিমাত্রই পরিষদের সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইতে 
পারিবেন । 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী--কোনও মাসিক অধিবেশনে ঘে কোন সমস্ত পূর্বোক্তরূপ কোন 
বাক্তির নাম সদন্তরূপে নিব্বাচনার্থ প্রস্তাব করিবেন; অন্ত কোন উপস্থিত সদন 
তাহার সমর্থন ও সভা! তাহা অন্থুমোদন করিলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি এই পরিষদের 
সাধারণ-সদপ্ডতের শ্রেণীভুক্ত হইবেন। 

(খ) ব্যক্তি-বিশেষের নির্বাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদস্ত আপত্তি করিলে, সে সভায় 
তাহার নির্বাচন বন্ধ থাকিবে। পরে কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি সে সম্থন্ধে বিবেচনা 
করিয়া পরবর্তী কোন মাসিক অধিবেশনে তাহার নির্বাচনের প্রস্তাব পুনরায় 
উপস্থিত করিবেন ও সভাপতি আবশ্তক বোধ করিলে ব্যালট্দ্বারা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা 
করিবেন । 

৯৪) প্রত্যেক সাধারণ সদস্যকে প্রবেশিকা! ১২ টাক এবং অন্মন ॥০ হিসাবে মাসিক 
চাদ! দিতে হইবে । 

(ক) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বর্তমান প্রথম শ্রেণীর সদস্গগণ এবং ভবিষ্যতে কেবল রঙ্গপুর 
জেলার যে সকল ব্যক্তি উক্ত শাখার প্রথম শ্রেণীর সদস্ত হইবেন, তাহারা মুল- 
পরিষদে প্রবেশিকা ॥* আট আন! ও বাধিক ৩২ তিন টাকা চাদা দিলে মূল-পরি- 
যদের সাধারণ-সদশ্তের সমস্ত অধিকার পাইবেন । 

১৫। নির্বাচন-সংবাদ-প্রাপ্তির পর ছুই মাস মধো নির্বাচিত বাক্তিকে প্রবেশিকা ১২ এক 
টাকা পাঠাইয়া দিতে হইবে। উহা! প্রাপ্তির পর তিনি সাধারণ-সদস্ত-শ্রেণীভুক্ত হইবেন এবং 
সদন্তের সকল অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। 

১৬। কোন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্পদ পরিত্যাগের পর যদি পুনরায় সাধারণ-সদস্ত 
নির্বাচিত হন, তাহ! হইলে তাহাকে প্রবেশিকা দিতে হইবে ন1) কিন্ত পূর্বের টাদা বাকি 
থাকিলে, তাহা লমন্ত শোধ করিতে হইবে। কাধ্-নির্ববাহক-সমিতি স্থলবিশেষে বাকি চীদা 
সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ত্যাগ করিতে পারিঙ্গেন।- 

 "সিহীয়ক-সদসা 

১৭। ধাহারা এই পরিষদের উদ্দেস্তের অনুকূল কার্য করিয়া এই পরিষদের উপকার 
করিয়। থাকেন, তাহার! সহাম্বক-সদস্ত নির্বাচিত হইতে পারিবেন । 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্রিকা ১১ 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী--সম্পাদক কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে এরূপ বাত্তির 
নাম সহায়ক-সদ্যর্ধপে বাধিক অধিবেশনে প্রস্তাব করিবেন এবং তাহা যথারীতি 

সমর্থিত এবং অনুমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত বান্তি সহায়ক-সদস্-শ্রেনীভুক্ত হইবেন । 
১৮। সহায়ক-সদশ্তের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হইবে না। 
১৯। সহায়ক-সদস্তগণ পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। তৎপরে তারা 

পুনণির্বাচিত হইতে পারিবেন । 

মদল্তগণের অধিকার 

২০। সাধারণ-সদস্ত ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর সদশ্ত মাসিক চাদ! দিতে বাধ্য 

থাকিবেন না। ৰ 

২১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সকল সদস্তই বিনামুল্যে প্রাপ্ত হইবেন । 
২২। নূতন সদস্যগণ স্ব স্ব সদন্তপদ গ্রহণের পর হইতে পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত সংখা 

পাইবেন এবং সদস্ত-শ্রেণীতুক্ত হইবার পূর্ববর্তী কালের পত্রিকা অর্দমূলযে পাইবেন । 
২৩। পরিষত্প্রকাশিত অন্াগ্ গ্রন্থ সদস্তগণ কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নির্ধারিত মুল্যে 

পাইবেন। 

২৪। সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া ব৷ কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পরিষদের অবস্থা, 

বিধিব্যবস্থা এবং অন্তান্ত সংবাদ জ্ঞাত হইবার এবং কার্য্যালয়ে স্বয়ং আসিয়া সম্পাদকের 

সন্মতিক্রমে হিসাব ও অন্তান্ত খাতাপত্র দেখিবার অধিকার সকল সদস্তেরই থাকিবে । 
২৫। যে সকল সদস্তের কার্তিক মাসের পুর্ব হইতে চাদ! বাকি পড়িবে, চাদ! শোধ ন! 

হওয়া পর্যন্ত তাহার! কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির সভ্যপন প্রার্থী হইতে পারিবেন না । 
বাঙ্গব 

২৬। বাহার! পরিষদের উপকারার্থ এককালে অন্যুন পাঁচ হাজার টাকা বা তত্তল্য কোন 

দান করিবেন, তাহার! এই পরিষদের বান্ধব বলিয়া গণ্য হইবেন ও তাহারা সদশ্তগণের যাবতীয় 

অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। 
(ক) কাহারও নিকট হইতে এরূপ কোন দান এককালে প্রাপ্ত হইলে, সম্পাদক কাণ্য- 

নির্বাহক-সমিতির আদেশক্রমে দাতার নাম পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে 

ঘোষণা করিয়! দাতাকে বান্ধবশ্রেণী-ভুক্ত করিয়া লইবেন । 

(খ) এই নিয়ম প্রণয়নের পূর্ব্বে যে সমস্ত উপকারী ব্যক্তির নিকট এইরূপ দান এককালে 
পাওয়! গিয়াছে, তাহাবরাও পরিষদের বান্ধব বলিয়া গণ্য হইবেন । 

কাধা-নির্বাহক-সমিতি 

২৭। পরিষদের সমস্ত কার্ধ্যনির্ধাহার্থ একটি কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি থাকিবে । 

২৮। কতিপয় কর্াধ্ক্ষ ও কতিপয় নির্বাচিত সদন্ত লইয়৷ এই কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি 

গঠিত হইবে । প্রতি বৎসর বাধিক অধিবেশনে এই কাধ্য-নির্বীহক-সমিতির গঠন হইবে | 

২৯। পরিষদের বিভিন্ন কাধ্য-নির্বাহের জগ্জা নিয়লিখিত ২* * জন কর্াধ্যক্ষ সদশ্তগণ- 

মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। ইহারা সকলেই” 'কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়৷ গণ্য 

হইবেন । যথা-_ 

* সন ১৩২২ সালে শ্রাবণ মাসে এইরূপ পরিবন্থিত হইয়াছে । 
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সহকারী সভাপতি ৪৫৫০ 5৪৪ তির ৮ জন * 

সম্পার্দক রি 9 ৪ ১ জন 

সহকারী সম্পাদক ... * ৪০ রঃ «€ জন 

কোষাধাক্ষ টা ঃ ১ জন 

্রস্থাধাক্ষ রন রা রি ১ জন 
চিত্রশালাধ্যক্ষ ৪ ই রি , ১ জন 

ছাত্রাধ্যক্ষ ৪ ৮" দর - ১ জন 

পত্রিকাধাক্ষ রা রঃ ৮০, + ১ জন 

২ জন 

৩৯। কর্মাধাক্ষগণের নির্বাচন-প্রণালী-_কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি প্রতি বখসর আগামী 
বৎসরের জন্য ২০ * জন কন্াধ্যক্ষের নাম বাধিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এবং যথারীতি 

সমর্থনের এবং উপস্থিত সদস্তগণ কর্তৃক অন্থমোদনের পর তাহারা নির্বাচিত হইবেন। 
(ক) যদি কোন সদম্ত কোন কর্াধ্যক্ষের পদে কোন নাম প্রস্তাবের ইচ্ছা করেন, তবে 

তাহার নাম এবং যে পদে তাহাকে নিযুক্ত করিতে চাহেন,তাহ! পত্রদ্ধারা ১ল! চৈত্রের 

পুর্বে সম্পাদককে জানাইবেন। কার্যয-নির্বান্ৃক-সমিতি প্রস্তাবিত নামগ্রহণে অসমর্থ 

হইলে, প্রস্তাবককে সেই সংবাদ দেওয়া হইবে । তথাপি যদি তিনি বাধিক 
অধিবেশনে তাহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, 

১লা বৈশাখের পুর্বে পত্রন্থারা সম্পাদককে জানাইবেন। সম্পাদক বাধিক 
অধিবেশনের বিজ্ঞাপনপত্রে তৎকর্তৃক এই প্রস্তাবের উল্লেখ করিবেন। বাধিক 

অধিবেশনে প্রথমে কার্যা-নির্বাহক-সমিতির নির্বাচিত কর্মাধাক্ষগণের নাম যথারীতি 

প্রস্তাবিত ও সমধিত হইলে পর, অন্য নামের প্রস্তাবকর্তী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া! বা 

প্রতিনিধি দ্বার! তাহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তাহা উপস্থিত 

কোন সদস্ত কর্তৃক সমধিত হইলে, ব্যালট্দ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা হইবে । এইরূপে 

প্রতোকের নির্বাচনকালে ব্যালটদ্বার ষতগুলি মত পাওয়া যাইবে, তাহার অর্ধাধিক 
মত ধিনি পাইবেন, তিনি নির্বাচিত হইবেন এবং কাহারও পক্ষে অর্ধাধিক মত না৷ 

পাওয়া পর্যন্ত যিনি বালটে সর্বাপেক্ষা অল্পসংখাক মত পাইয়াছেন, তাহার নাম 

বর্জন করিয়! পুনরায় ব্যালট লওয়া হইবে। 

৩১। এই নিয়মাবলী প্রণয়নের পর সম্পাদক বাতীত অপর কোন কর্মাধ্ক্ষের পদে 

কোন ব্যক্তি উপযুঠপরি পাঁচ বৎসরের অধিক কালের জন্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন না । 
৩২। বৎসরের মধ্যে কোন ফারণে কোন কর্মাধ্যক্ষের পদ শুন্ত হইলে, কার্্য-নির্ব্বাহক- 

সঙ্গিতি তাহার পদে নৃতন বাক্তিকে নির্বাচন করিয়া পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে তাহা 
বিজ্ঞাপিত করিবেন । 

৩৩। পরিষদের ২* জন সমস্ত কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির 'সভ্য'-রূপে নির্বাচিত হইবেন । 
তন্মধ্যে ১৬ জন সমুদয় সদন্তের মতানুসারে নির্বাচিত হইবেন এবং অপর ৪ জন পরিষৎ-শাখা- 

সমূহের প্রতিনিধিত্বরূপ শাখাসমৃহের কাধ্্য-নির্বাহক-সমিতি দ্বার! নির্ব্বাচিত হইবেন। 
* সন ১৩২২ সালে আবণ মাসে এইরূপ পরিধন্তিত হইয়াছে। 
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(ক) পুর্বোস্ত ১৬ জন সদন্তের নির্বাচন নিয্নোক্ত প্রণালীতে হইবে ) ফান্তন মাসের 
প্রথমার্ধের মধ্যে সম্পাদক পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন 

যে, তিনি কার্ধয-নির্বাহক-সমিতির সভা হইতে সম্মত আছেন কি না। যাহার! 

সম্পাদকের নির্দিষ্ট সময়ের মধো পত্র দ্বারা সন্মতি জ্ঞাপন করিবেন, সম্পাদক ২৫ 

নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। তাহাদের নামের তালিকা! প্রস্তত করিবেন এবং চৈত্রের 
প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রতি সদদস্তের নিকট উক্ত তালিক। এই প্রার্থনা সহ প্রেরণ 

করিবেন যে, প্রত্যেক সদন্ত এর তালিকার মধ্যে অনধিক ১৬ জনের নির্বাচন করিয় 

তীহাদদের নামের পার্থে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া! সম্পাদকের নির্দিষ্ট সময়ের মধো 

সম্পাদককে পাঠাইয়। দিবেন। ত্র সকল পত্র হইতে প্রত্যেকের ভোটের সমষ্টি গণন৷ 

করিয়া ভোটের সংখ্যার ক্রম অন্থসারে সম্পাদক ষোল জনের নাম বাছিয়! লইয় 

বাষিক অধিবেশনে তীহাদ্দিগকেই নির্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিবেন । যদি 

একাধিক ব্যক্তির সমান ভোট পাইয়া! ষোড়শ স্থান গ্রহণের সম্ভাবন! ঘটে, তাহ। 

হইলে, উপস্থিত সদশ্তগণ দেই কম বাক্তির মধ্যে পুননির্বাচন দ্বারা ষোড়শ স্থান 

পুরণ করিবেন । 

(খ) পরিষত-শাখাসমূহের প্রতিনিধি-নির্বাচন-প্রণালী ;__ফাল্কন মাসের প্রথমার্দের মধো 

প্রত্যেক পরিষৎ-শাখার সম্পাদককে এই অন্ুরোধ-সহ সম্পাদক পত্র লিখিবেন, 

যেন এঁ শাখার কার্ধা-নির্বাহক-সমিতি নিদ্দিষ্ট সময়ের মধো স্বকীয় প্রতিনিধি-স্বরূপ 
একজন সদন্তের নাম পাঠাইয়া দেন। এইরূপে যতগুলি নাম পাওয়া! যাইবে, সম্পাদক 

সেই সকল নামের তালিকা প্রত্যেক পরিষৎ-শাখার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ 
করিবেন। প্রত্যেক পরিষৎ-শাখার কার্া-নির্বাহক-সমিতি এই তালিকাভূক্ত অনধিক 

চারি জনকে নির্বাচিত করিবেন। শাখা-সম্পাদক উক্তরূপে নির্বাচিত বাক্তিগণের 

নামের পার্থে নাম স্বাক্ষর করিয়।, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষৎ-সম্পাদদকের নিকট 

প্রেরণ করিবেন। পরিষৎ-সম্পাদক ভোটের সংখ্যাক্রম অনুসারে চারি জনের নাম 

বাধিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিলে, তাহারা শাখাসমূহের প্রতিনিধিস্বক্ূপে মূল- 

পরিষদের কার্্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়। গণ্য হইবেন । মূল-পরিষদের সদস্ত না 

হইলে, অপর কেহ পরিষৎ-শাখার প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না । 

(গ) বৎসরের মধ্যে কার্যয-নির্বাহক-সমিতির কোন সভ্যের পদ শুন্য হইলে, কার্ধা- 

নির্বাহক-সমিতি ষথাসময়ে স্বয়ং তাহ পূর্ণ করিয়া লইবেন । 
কার্ধয-নির্ধধাহক-সমিতির অধিকার 

৩৪। পরিষদের সমস্ত কার্যযই সাধারণতঃ কার্ধ্য-নির্ধবাহক-সমিতির কর্তৃত্ব ও নির্দেশে 

নির্ব্বাহিত হইবে । 
৩৫। পরিষদের আম্-ব্যয়-সম্বন্ধে সমস্ত কর্তৃত্ব কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির উপর স্থাম্ত থাকিবে। 

(ক) ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেস্ত-সাধনের জন্ত পরিষদের যে সক বিভিন্ন তহবিল থাকিবে, 
কার্ধ্য-নির্বাহুক-সমিতি সেই নকল তহবিলের রক্ষা ও হিসাবাদি সংক্রান্ত যাবতীয় 

বাবস্থা করিবেন এবং আবশ্তক বোধ করিলে বিভিন্ন তহবিলের নিমিত্ত বিভিন্ন 
কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন । 
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(খ) বাধিক অধিবেশনের পুর্বে আগামী বৎসরের জন্ত কার্যয-নির্বাহক-সমিতি আয়-বায়ের 
আমন্ুমানিক তালিকা (বজেট) প্রস্তত করিবেন এবং তাহা! অনুমোদনার্থ বাধিক 
অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন । 

(গ) 'প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের পর কার্যা-নির্বাহক-সমিতি উক্ত আনুমানিক তালিকার 

( বজেটের ) সংস্কারসাধন করিবেন এবং এই সংস্কার পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে 

বিজ্ঞাপিত করিবেন। 

(ঘ) উক্ত আনুমানিক হিসাবের তালিকার অতিরিক্ত কোন বায় আবশ্ঠক হইলে, কার্যা- 

নির্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে তাহ! সম্পাদিত হইবে । 

(৪) আবশ্তক হইলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি কোন বিশেষ স্থলে কোন সদন্তের বাকি চাদ 

সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ত্যাগ করিতে পারিবেন । 

৩৬। কার্যা-নির্বাহক-সমিতি পরিষদের সমস্ত সম্পত্তি ও দলিলাদি রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা 

করিবেন। 

৩৭। কর্দাধ্যক্ষদিগের কার্য্যপ্রণালী ও বিশেষ বিশেষ অধিকার কার্য-নির্বাহক-সমিতি 

নির্দেশ করিয়া দিবেন । 

৩৮ । কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি পরিষদের বেতনভোগী কর্মচারিগণের এবং কার্ধ্যালয়- 

হক্রানস্ত যাবতীয় নিয়ম নির্দেশ করিয়া দিবেন । 

(ক) পরিষদের কার্ধ্য স্থচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি আবশ্তক- 

মত উপরুক্ত বেতনে কর্মচারী নিযুক্ত করিতে ও তীহার্দিগকে কর্মচ্যুত করিতে 
পারিবেন। এরূপ স্থলে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির মীমাংসাই চূড়ান্ত গণা হইবে। 

৩৯। নিম্নলিখিত ব্যাপারে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নিম্নলিখিতমত অধিকার থাকিবে, 

(ক) যে কেহযে কোন প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে 

প্রস্তাব সর্বাগ্রে কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবে । কাহারও 

কোনও প্রস্তাব প্রথমে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে আলোচিত না৷ হইয়া, পরিষদের 

মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইতে পারিবে না । 

(খ) কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির সভোর অথব৷ পরিষদের কোন সদস্তের কোন প্রস্তাবের 

আলোচনায় কার্ধা-নির্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহ৷ যদি প্রস্তাবকের 
মনঃপৃত ন। হয়, তাহা হইলে, তাহার অনুরোধক্রমে সেই প্রস্তাব কার্যা-নির্বাহক- 
সমিতি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য-বিষয়ভুক্ত করিয়! দিবেন। 

(গ) যে সকল সাধারণ-সদপ্তের চাদ|! এক বৎসর বাকি পড়িবে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি 
তাহাদের পত্রিকা! ও পুস্তকাদির পেরণ বন্ধ রাখিতে পারিবেন। 

(ঘ) যে সকল সদস্তের টাদা ছুই বৎসর কাল বাকি পড়িবে, সম্পাদক তাহাদের তালিকা 

উপস্থিত করিলে, কার্যা-নির্বাহক-সমিতি তাহাদের নাম সদস্ত-তালিক। হইতে 

উঠাইয়া দিতে পারিবেন। » *. 
৪০। দেশের*তিস্ঈ ভিন্ন স্থানে পরিষদের শীখা-স্থাপনের অধিকার কার্য-নির্বাহক-সমিতির 

খাকিবে। * ৯৯ 

(ক) কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি পরিষৎ-শাখা-সংক্রান্ত আবশ্ককমত নিয়ম রচন! করিয়া 
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পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে তাহা অন্ুুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন। 

অনুমোদিত নিয়মাবলী সমস্ত পরিষৎ-শাখায় প্রচার করিবেন । 

(খ) কোন নূতন শাখা স্থাপিত হইলে, কার্ধা-নির্বাহক-সমিতি তাহা যথাসময়ে মাসিক 
অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন । 

৪১। বিশেষ বিশেষ কার্যা-সাধনোদ্দেশে কার্যা-নির্বাহক-সমিতি স্থায়ী বা অস্থায়ী সমিতি 

স্থাপন, তাহার কার্যযসম্পাদনের বাবস্থা এবং তজ্জন্ত কম্মাধাক্ষ নিয়োগ করিতে পারিবেন। 

(ক) এই সকল সমিতিতে আবশ্ঠকমত সদস্তেতর বিশেষজ্ঞ বাক্তিকেও কার্ধয-নির্বাহক- 

সমিতি সদস্তরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন । 

(খ) স্থাক্মিরূপে কোন সমিতি স্থাপন করিলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি তাহ! কোন মাসিক 
অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন । 

৪২। প্রত্যেক বাধিক অধিবেশনের পুর্ব্বে কার্যা-নির্বাহক-সমিতি এই সকল স্থায়ী ও 

অস্থায়ী সমিতির সম্পাদকগণের নিকট এবং পরিষদের অন্তান্ত কন্মাধাক্ষগণের নিকট তাভাদের 

আপন আপন অধিকার-সংক্রান্ত কাধোর বিবরণ গ্রহণ করিবেন এবং আবশ্তকমত পরিষদের 

বাধিক কাধ্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিবেন । পরিষত-শাখাগুলির বাধিক কাধ্য-বিবরণ ও 

এইরূপে আনাইয়া উক্ত বামিক কার্যা-বিবরণভূক্ত করিবেন । 

কাধা-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন 

৪৩। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার কার্য-নির্ববাহক-সমিতির অধিবেশন হইবে । তদ্িন্ন 

প্রয়োজন হইলে, কিংবা কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির চারি জন সভ্য হেতু-নির্দেশপৃর্ব্বক পত্রদ্ধারা 

প্রার্থনা করিলে, এই সমিতির অধিবেশন হইবে । 
8৪। আলোচ্য বিষয়াদি নির্দেশপূর্বক অন্ততঃ চারি দিন পুর্বে সভাধিবেশনের সময় 

বিজ্ঞাপন করিয়! সম্পাদক কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন আহবান করিবেন । 

(কী বিশেষ প্রয়োজনে চারি দিন অপেক্ষা অল্প সময় পূর্বেও বিজ্ঞাপন দিলে, কার্ধা- 

নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইতে পারিবে । অত্যাবন্তক স্থলে এবং অধিবেশন 

আহ্বানের সময় না থাকিলে বা বিশেষ কার্য দ্রুত সম্পাদন করিতে হইলে, অধিবেশন 

আহ্বানের পরিবর্তে কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের নিকট পত্রদ্বার৷ কার্য 

বিজ্ঞাপনপূর্বক সম্পাদক তৎসম্বন্ধে লিখিত মতামত সংগ্রহ করিয়া অধিকাংশের 

মতান্ুসারে কাধ্য করিতে পারিবেন । এবপ স্থলে মফস্বলবাসী সভ্যগণকে আহ্বান 

বা তাহাদের মত গ্রহণ আবশ্তক হইবে না, কিন্তু কার্যয-নির্বাহক-সমিতির পরবর্তী 

অধিবেশনে উক্ত কার্য্য অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিতে হইবে । 
৪৫ | কাঁধ্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে অন্যান ৮ জন সভ্য উপস্থিত হইলে, উহ্ভার 

কার্য আরম্ভ হইবে । 

(কে) যদি কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির কোন অধিবেশনে ৮ জন অপেক্ষা অন্পসংখ্াক সভা 

উপস্থিত হন, তবে সে দ্দিন সভার কার্ধ স্থগিত থাকিবে এবং পরবর্তী অধিবেশনে 

যদি কোন নূতন আলোচ্য বিষয় উপস্থাপিত না৷ হয়, তবে. অনুন ৫ জন সভ্য 

উপস্থিত হইলেই সভার কাধ্য হইতে পারিবে । পুনরধিবেশনের "্লময়াদি বিজ্ঞাপিত 

করিতে হইবে। 
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৪৬। কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতিয় কার্য্য-বিবর্ণ স্বতন্ত্র পুস্তকে লিখিত হইবে এবং সেই কার্যা- 

বিবরণ তাহার পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিতে হইবে। 
(ক) কোন কারণে কোন দিন কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন স্থগিত হইলে, 

সম্পাদক তাহার কারণ কার্য্য-বিবরণ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং তাহ। 

পরবর্তী অধিদ্বেশনে উপস্থাপিত করিবেন । 

৪৭। কার্যা-নির্বাহক-সমিতির কার্যা-বিবরণ মুদ্রিত হইবে না। 

৪৮ | কার্ধ্য-নিব্বাহক-সমিতি পরিষদ্দের প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনের বা বিশেষ 

অধিবেশনের আলোচা বিষয়, পাঠার্থ প্রবন্ধ এবং প্রদর্শনাদির বিষয় ও অন্তান্ত কার্য নিদিষ্ট 

করিয়। দিবেন । 

পরিষদের অধিবেশন 

৪৯। সাহিতা-পরিষৎ-মন্দিরে ( কলিকাতা, হাল সীবাগান, অপার সাকুর্লার রোড ২৪৩।১ 

খ্যক ভবনে ) প্রতি বাঙ্গাল মাসের শেষ রবিবারে অথবা প্রয়োজন হইলে অন্যত্র বা অন্য 

বারে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন হইবে । র্ 

(ক) কোনও বিশেষ উদ্দেম্তসাধনের নিমিত্ত কার্যয-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশে বিশেষ দিনে 

পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইতে পারিবে । 

খে) কোনও বিশেষ প্রয়োজনে অন্যান ১০ জন সদক্জ হেতু নির্দেশ-পুর্বক পরিষদের বিশেষ 

অধিবেশন আহ্বান করাইবার জন্য কার্ধা-নির্ধাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিয়া! 

পত্র লিখিলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি যথোপযুক্ত দিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন 

আহ্বান করিবেন । 

৫*। সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি, সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে 

কেহ আঁধবেশনে উপস্থিত ন। থাকিলে, উপস্থিত সদস্তগণ উপযুক্ত ব্যক্তির নিয়োগন্থারা৷ সেই 

দিনকার কার্যা পরিচালন করিবেন । 
৫১। সমস্ত অধিবেশনের বিজ্ঞাপন-পত্রে অধিবেশনের সকল প্রকার আলোচ্া বিষয় ও 

কাধ্য-তালিকা মুদ্রিত হইবে এবং সাত দিন পূর্বে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে । 
৫২। অন্যুন ১৫ জন সদহ্য উপস্থিত হইলে পরিষদের সাধারণ মাসিক অধিবেশন বা কোন 

বিশেষ অধিবেশনের কার্য চলিতে পারিবে । নিদ্দি সংখ্যক সদন্ত উপস্থিত না হইলে ব৷ অন্ত 
কোন কারণে অধিবেশনের কাধ্য বন্ধ হইলে, তাহা লিপিবদ্ধ কর! হইবে । 

৫৩। মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং 

সম্পাদক তাহ! পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে অস্ুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করিবেন। 
.€৪। এই সকল অধিবেশনের কার্যবিবরণ প:রষৎ পত্রিকার সহিত অথবা স্বতন্ত্র 

পুস্তিকাকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে এবং ইহ প্রত্যেক সদন্ত বিনামূল্যে পাইবেন। 
৫৫। কোন বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময় কোন সমস্ত সেই বিষয় সম্বন্ধে একবার, 

প্রস্তাবক প্রস্তাবের সময় একবার ও অনুর সদন্তের সমালোচনার পরে উত্তরস্ব্ূপ আর 
একবারমাজর স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করিতে পাঁরিরেন। সভাপতির বিশেষ অন্ুমতি পাইলে. এই 
' নিমের ব্যতিক্রম হইতে পান্িবে। 
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সভাপতি 

৫৩। কোন অধিবেশনের কার্ধ-প্রণালী অথবা কোন নিয়মের তাতৎপর্যা সম্বন্ধে সভাস্কপে 

বান ধিষয়ের মীমাংসায় সভাপতির মত অথবা আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণা হইবে। 
৫৭। কোনও বিবয়ের নত গ্রভণকালে, দই পক্ষের মতামতর সংখা সমান হইলে, 

সভাপতির একটি অতিরিক্ত মত দিবার অধিকার থাকিবে। 

৫৮। কোনও বিশেন কাধা দ্রুত সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে এবং কোন মাসিক সভার 

মালোচ্য বিষয় তালিকাভূক্ত করিবার সগ% কাণা-নির্বাহক-সমিতির আহ্বানের সময় ন। 

থাকিলে, সভাপতি তাহা কোন ৭ মাসিক অধিবেশনে আলোচনার্গ অন্থুমতি দিত পারিবেন । 

সহকারী সভাপতি 

৫৯। * আটজন সভকারা দভাপতির মধো অন্ন চারি জন মফন্দলের অধিবাসী হইবেন। 

৬০ । সভাপতির অন্ুপস্থিতিতত অগ্তম সহকারী সভাপতি সভাপতির কর্তবা সম্পাদন 

করিবেন ও তাহার নাবতীয় অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। 

সম্পাদক 

৩১1  পরিষৎ-সংক্রান্ত বাধতীর কার্য কার্ধা-নির্বাহক -সশিতির নির্দেশে সম্পাদকের 

শুস্তাবধানে সম্পন্ন হইবে । 

৬২। কাধ্য-নির্বাহক সগিতিৰ এবং পরিষদের সাধারণ ৪ বিশেষ অধিবেশনের নির্দিষ্ট 

কাষ্য ও সঙ্কল্ প্রহৃতি সমাধান করিবার ভার সম্পাদকের হস্তে থাকিবে । 
১০। অধিবেশনের বিবরণাদি, আম্ম-বায়ের বিধরণার্দি ও আম্রমানিক হিসাব প্রস্ৃৃতি 

প্রস্তত করিবার ভার সম্পাদকের হস্তে থাকিবে। 

৬৪ | সম্পাদক পরিষদের যাবতীয় অধিবেশন আহ্বান করিবেন । 

১৫। সম্পাদক কার্যা-নির্বাহক-সমিতিতে প্রেরিহ সদস্তগণের পত্রাদি আবশ্ঠক মত 
কাধা-নির্বাহক-সমিতির সমীপে উপস্থাপিত করিবেন । 

৬৬। সম্পাদক প্রতি মাসে আর-বারবিবরণ প্রস্তত করাইয়া কার্যা-নির্বাহক-সমিতিতে 

উপস্থাপিত করিবেন । 

৬৭ | কার্ধয-নির্বাহক-সমিতির নিদ্ধারিত ব্যয় বাতীত কোনও নুতন কার্যের জন্য কিছু 

বায় করিতে হইলে, সম্পাদক তাহা কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির অনুমতি লইয়া করিবেন। 

(ক) বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে, কার্ধানিবাহক-সমিতির মন্ূমতি লইবার পুর্বে ৫০২ 

টাকা পর্যন্ত সম্পাদক নিজে বায় করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার পরবর্তী 
অধিবেশনে তাহা অন্রমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন । 

৬৮ আয়-বার-সংক্রান্ত কার্যাদি বাতীত ধদি কোন অনিবার্ধা কারণে কোনও বিশেষ 

কার্ধয সম্পাদককে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই করিতে হয়, তবে 
কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির পরবর্তী অধিবেশনে কারুণ প্রদর্শন করিয়া উক্ত কার্য কার্্য- 

নির্বাহক-সমিতির অন্ুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিঞ্ে এ 

৬৯ । সম্পাদক ৩৯ ঘে) নিরমান্থসারে তুশিকা প্রস্তুত করিয়া আবশ্াকমত মধ্যে মধো 

কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির_গৌচর করিবেন । 
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৭*। বাধিক অধিবেশনের পূর্ব, পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষিত বাধিক 
হিসাব, শাখাসভা৷ ও অন্তান্য সমিতির প্রদত্ত কার্ধ্য-বিবরণ এবং অন্তান্ত আনুষঙ্গিক জ্ঞাতবা 

বিষয়-সংবলিত পরিষদের বাধিক কাধ্য-বিবরণ প্রস্তত করিয়া সম্পাদক প্রথমে কার্ধ্-নির্বাহ ক- 

সমিতির অন্থমোদনার্থ উপস্থাপিত করিবেন এবং কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত 

কার্ধ্য-বিবরণ বাধিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন এবং বাধষিক অধিবেশনে তাহা পঠিত ? 

'অনমোদিত হইলে, উহা প্রকাশ করিবেন । 

৭১। সম্পাদক প্রয়োজনমত সহকারী সম্পাদকগণকে নিজ ক্ষমতা অর্পণ করিতে 

পারিবেন । 

সহকারী সম্পাদক 

৭২। সম্পাদকের নির্দেশমত সহকারী সম্পাদকগণ নিরূপিত কার্ধা পরিচালন করিবেন । 

কোবাধ্যক্ষ 

৭৩। সাধারণ তহবিল কোধাধ্যন্ষের নিকট থাকিবে । 

৭8 | কার্ধা-নির্বাহক-সম্জিতির নির্দিষ্ট ব্যবস্থান্ুলারে কোষাবা্গ সম্পাদকের সহিত 

সাধারণ তহবিলের টাকার আদান প্রদান করিবেন। ূ 

৭৫। সাধারণ তহবিল বাতীত অন্তান্ত তহবিলের জন্ঠ কার্ধ্য-নিব্বাহক-সমিতি যেরূপ 

বাবপ্ক। করিবেন, তন্ছদারে তাহাদের কার্ধ্য চলিবে । 

গ্র্থাধাক্ষ 

৭৬। কার্ষা-নির্বাহক-সমিতির নিদ্ধারিত নিরমানুসারে ও সম্পাদকের নির্দেশানুযায়ী 

গ্রন্থাধাক্ষ গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন । 

চ্ত্রশালাধক্ষ 

৭৭। কার্য-নির্বাহক-সমিতির নিদ্ধীরিত নিয়ম ও সম্পাদকের নির্দেশান্সারে চিত্রশালা- 
ধ্ক্ষ চিত্রশালার যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন । 

ছাত্র।ধক্ষ 

৭৮ | ছাত্রাধাক্ষ কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির নিদ্ধারিত নিয়ম ও সম্পাদকের নির্দেশ অনুসারে 

পরিষদের ছাত্র-সভ্যগণের শিক্ষা, উপদেশ, কার্ষা-বাবস্থা, পরীক্ষা ও পারিতোষিক প্রভৃতি 

সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিবেন । 
পত্রকাধা ক্ষ 

৭৯1 কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির নিয়মান্ুসারে পত্রিকাধাক্ধ পত্রিকা-সম্পাদনের ব্যবস্থা 

করিবেন । 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক 

৮* | পরিষদের যাবতীয় হিসাব পরিদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর বাধিক অধিবেশনে সদন্ত- 

গণের মধ্য হইতে ছুই জন আয্ম-বায়-পরীক্ষক নির্বাচিত হইবেন । 

৮১। বতসরাস্তে পরিষদের সাধারণ তহবিলের আয়-ব্ায়-বিবরণ সম্পাদক প্রস্তুত করিয়া 

দিলে, কার্যয-নির্বাহক-সমিতির আদেশাদি মিলাইয়া আয়-বায়-পরীক্ষকগণ সেই হিসাব পরীক্ষা 
করিবেন। 
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৮২। পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ হিসাব পরিশুন্ধ বলিয়া! অনুমোদন করিলে, সেই 

ঠিসাব কার্য্য-নির্বাহক-সমিত্তির অধিবেশনে গ্রহণীয় হইবে । 

৮৩। সাধারণ-তহবিল ব্যতীত পরিষদের অন্তান্ত তহবিলের আয়-বায়-পরীক্ষার ভারও 

ইহাদের উপর স্তান্ত থাকিবে । 

৮৪) হিসাব পরীক্ষায় কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ বা নিয়মভঙ্গের পরিচয় পাইলে, ইহারা কার্য/- 

নির্বাহক-সমিতিকে লিখিয়া জানাইবেন । 

৮৫। আয়-বায়-পরীক্ষকগণ আবগ্তক মত মাসিক বা ত্রৈেমা সক হিসাব পরীক্ষা করিবেন । 

পরিষং-শাখ। 

৮১। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিষদের উদ্দেশ্ঠান্গুকুল কার্য্য-সম্পাদন জন্য বঙ্গীয়-সাহিতা- 

পরিষৎ “পরিষৎ-শাখা” প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন । 

৮৭। যেস্থানে পরিমং-শাখা স্থাপিত হইবে, “বঙ্গীর-লাভিতা-পরিমৎ” এই নামের পর সেই 

স্থানের অর্থাৎ সেই নগরের বা প্রদেশের নামের সহিত শাখা-শব্ঘোগে পরিষৎশাখাগুলির 

নামকরণ হইবে। (দৃষ্টান্ত --বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ্, রঙ্গপুর-শাখা |) 

৮৮। কার্যা-নির্বাহক-সমিতির নিদ্ধীরিত এবং পরিষদের অনুমোদিত নিয়মাবলী অনুসারে 

শাখাসমূহ পরিচালিত হইবে । 

৮৯। মুল-পরিষদের সদস্ত ব্যতীত অপর ব্যক্তি কোন পরিষং-শাখার সম্পাদক হইতে 
পারিবেন না। | 

৯* | কার্যা-নির্বাহক-সমিতির বিশেষ কোন নিয়ম ব্যতীত কোনও পরিষৎশাখার সহিত 

মূল-পরিমদের কোনরূপ অর্থ-সম্বন্ধ থাকিবে না। 

চ্াত্র-নভ। 

৯১1 বঙ্গীয়-সাভিতা-পরিষদের উদ্দেশ্যানুবায়ী কার্যাসাঁধনের জগ্ঠ সাহিত্য-পরিষদের অধীনে 

একটি ছাত্র-সভা গঠিত হইবে । বিগ্ভালয়ের ছাবরগণ এই সভার সভা নির্বাচিত হইতে পারিবেন 

এবং তাহার! ছাত্র-সভ্য নামে অভিভিত হইবেন । 

৯২। ছাত্রাধ্যক্ষের প্রস্ত।বক্রমে কার্য-নির্বাহক-সমিতি বিগ্ালষের ছাত্রগণকে এই সভার 

সভ্যরূপে নির্বাচন করিবেন। 

৯৩। ছাত্র-সভাগণের কর্তবা ও অধিকার নির্দেশের জঙ্য ছাত্রাধান্ষের পরামর্শ মত কার্যা- 

নির্বাহক-সমিতি করুক নিরমাবলী প্রণীত হইবে। 

বিশেষ বিধি 

৯৪। পরিষদের বিশেষ বা সাধারণ মাসিক অধিবেশনে মীমাংসিত কোন নিয়ম ছয় মাঁস- 

মধো আলোচিত বা পরিবর্তিত হইতে পারিবে না । 
৯৫। কোন নৃতন নিয়ম প্রণয়ন অথবা! কোন পুরাতন নিয়মের সংস্কার-সন্বন্ধে প্রস্তাব 

উপস্থিত হইলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি তাহা' বিচারপূর্বক পরিষদের মাসিক বা বিশেষ 

অধিবেশনে মীমাংসার্থ উপস্থিত করিবেন । 

৯৬। আবহ্ঠক হইলে, পরিষদের অধিবেশনে কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত এই 



২৩ সাহিত্য-পরিষত্-পঞ্জিকা 

নিয়মাবলীর অস্তর্গত কোন নিয়মের সংস্কার বা কোন নূতন নিরমের সংযোজন হুইতে পারিবে । 

আবশ্ঠক হইলে, তৎপুর্ববে পত্রদ্বারা সমুদয় সদন্তের মত গ্রহণ করা হইবে। 

৯৭। পরিনদের উদ্দেষ্ান্ুকুল নির্দিষ্ট ও প্রচলিত কার্ষ্য ব্যতীত অন্ত কোন নুতন কাবা 

করিতে হইলে, কার্য নির্বাহক-সমিতিকে বিশেষ বা মাসিক অধিবেশনে সমবেত সাশ্তগণের 

মত গ্রহণ করিতে হইবে। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখাগঠনের 

নিয়মাবলী 
১। বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিমদের উদ্দেশ্ত-সিদ্ধি ও বলবুদ্ধির জন্ত (ভন্ন ভিন্ন স্থানে শাখা-পরিষৎ 

স্বাপিত হইতে পারিবে। এক জেলার মধ্যে একাধিক শাখা স্থাপিত হইবে না। যদি 
কোনও জেলাতে সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেস্তানুযায়ী একাধিক সভা! স্থাপনের আবশ্তক হয়, তবে 

তাহাদের মধো একটিই সাহিতা-পরিষদের শাখা বলিয়া গণা হইবে ও অন্তান্ত সভাগুলি সেই 

শাখার শাখারূপে পরিগণিত হইবে। এই সমন্ত সভার মধো কোন্টি পরিষদের শাখা হইবে, 

তাহা সেই সকল সভার কর্তৃপক্ষগণ পরামশ করিয়া স্থির করিবেন; যদি তাহারা তাহা স্থির 
করিতে ন৷ পারেন, তাহ! হইলে মুল পরিষৎ স্থির করিয়া দিবেন! 

২। স্থানের নামানুসারে এঁ শাখা “বঙ্গীয় সাহিতা-পররিষৎ।-_ শাখা” এই নামে পরিচিত 

হইবে। 

'৩। শাখার উদ্দেশ্ঠ ও কার্ধ্যপ্রণালী সর্বাংশে বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের উদ্দেস্তাদির অনুকূল 

হইবে। রাজনীতি, সমাজ-সংঙ্কার বা ধম্ম-সংস্কার বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের কোন শাখা 

কোনরূপে লিপ্ত হইবেন ন!। 
৪| বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা-ভাষ! ও বাঙ্গালা-সাহিতোর -অন্ুণীলন এবং উন্নতিসাধনই 

পরিষদের উদ্দেশ্ত। এই উদ্দেগ্ত-সাধনের জন্য প্রধানতঃ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি 

শাস্ত্রে আলোচনার সহিত শাখা-পরিষৎসমুহ বিশেষভাবে নিম্নলিখিত উপায়গুলিও অবলম্বন 

করিবেন চি 

(ক) স্থানী় প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও পকাশ এবং ইহার বিবরণ-প্রকাশ। 
(খ) স্থানীয় প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের জীবন-চরিত, প্রতিকৃতি ও অন্তান্ত স্বৃতি-নিদর্শন 

সংগ্রহ । 

(গ) গ্রামা সাহিতা, ছড়া, প্রবাদ, ব্রতকথা, উপকথা, গীত, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ । 
(ঘ) স্থানীয় ভাষায় চলিত প্রাদেশিক শব্-সংগ্রহ এবং তৎসহ কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, 

গৃহসজ্জা, উদ্ভিদ্, জীব প্রভৃতি সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দের সংগ্রহ। 

(ড) সর্বনাম, ক্রিয়াপদ্ প্রভৃতির উত্তর বিভক্তি-যোগে প্রার্দেশিক রূপভেদ সক্কলন । 
(চ, স্থানীয় ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ । 
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ছ) স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব সংগ্রহ এবং তৎসহিত তীর্থস্থান, মন্দির, ছুর্গ প্রভতির 

ছাক়্াচিন্রা্দি সহ বিবরণ সংগ্রহ এবং দেবমূত্তি, থোদিত-লিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতির 
সংগ্রহ । 

(জ) স্থানীয় ধর্মসম্প্রদায়ের 9 ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা সম্প্রদায়ের সামাজিক আচার-বাবহার 

9 উৎসবাদ্দির বিবরণ সংগ্রহ । 

(ঝ) প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প ও বিবিধ কলাবিগ্তার বিবরণ 'ও নিদশন সংগ্রহ । 

(4) স্থানীয় জীব ও উচ্ছিদাপির বিবরণ সংগ্রহ | 

দ্রষ্টব্য |- উপরোক্ত সংগৃহীত দ্রবাদি রন্গার জন্য শাখা-পরিষৎ চিত্রশাল! স্থাপন 

করিতে পারিবেন । যদি চিত্রশালা স্থাপিত ন! হয়, তবে সংগ্রহীত দ্রব্যাদি মুল-পরিষদ্দের 

চিত্রশালাতে পাঠাইয়া দিতে হইবে । 

৫। শ্রাথার সমুদয় কাশ্য, বিশেন আবশ্তঠক না! হইলে, বাঙ্গালাভাষার সাহাষো নির্বাহ্িত: 

হইবে । 

৬। মূল বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের সদশ্য না হইলে কোনও ব্যক্তি শাখা-পরিষদের সম্পাদক 

হইতে পারিবেন ন1। 

৭। শাখ।-পরিষদের কর্মচারী ও কার্য-নির্বাহক-সমিতির নিয়োগ বিষয়ে মূল-পরিষদের 

নিয়ম যথাসম্ভব অনুন্থত হইবে। 

৮। শাখা-পরিষদের নিয়মাবলী মুল-পরিষদের অনুমোদিত হওয়া আবশ্তক। এইরূপ 

মন্ুমোদিত নিয়মীবলীতে যখন কোন সংশোধন বা পরিবর্তন আবশ্ঠক ভইবে, তখন তাহা 

মূল-পরিষদের অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে । 
৯। পরিষদের উদ্দেশ্তের প্রতিকূল না হইলে অথব। বিশেষ কারণ না থাকিলে, শাখার 

কাধা-প্রণালীর স্বাধীনতায় মূল-পরিষৎ কোন ব্যাঘাত দিবেন না। 
১০। প্রত্যেক শাখা-পরিষৎ মুল-পরিষদের নিয়মাবলীর ৩৩ ধারান্ুবায়ী মূল-পরিবদের 

কার্যয-নির্বাহক-সমিতিতে একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন ও নির্বাচন করিবেন। এই প্রতিনিধি 

শাখা-পরিষদের কার্ধা নির্বাহক-সমিতির অন্যতম সদন্ত হওয়া আবশ্ঠক | 

১১। প্রতি বৎসর বৈশাখের প্রথমাদ্ধ মধো শাখা-পরিষদের সম্পাদক গত বৎসরের কত 

কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সদশ্তগণের ও কম্মচারিগণের নাম এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ সংক্ষিপ্ত 

কাধ্যবিবরণ মূল-পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। মুল-পরিষদের সম্পাদক 

এ কার্যা-বিবরণী সম্পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত ভাবে মূল-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যবিবরণীর পরিশিষ্ট-রূপে 

পরিষৎ পঞ্জিকায় প্রকাশ করিবেন । 

১২। মুল-সাহিত্য-পরিষদের কার্যা-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশান্ুসারে সাহিত্যপরিষৎ- 
পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ও পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর দ্ুই খণ্ড প্রত্যেক 

শাখা-সভ! বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং শাখা-নভার প্রকাশিত পত্রিক৷ ও গ্রস্ভাদিও মূল- 

পরিষথকে এই নিয়মে দিতে হইবে । 

১৩) মুল-পরিষদের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির নির্ধারিত বিশেষ ব্যবস্থা ন! থাকিলে মূল ও 

শাখা-পরিষদদের মধ্যে কোনও আর্থিক সম্বন্ধ থাকিবে না । 

১৪1 মুল-পরিষঘের সদন্গণ মূল-পরিষদের প্রকাশিত গ্রস্থাবলী যে নির্দিষ্ট কম মূলো 



২২ সাহিত্য-পরিষণ-পঞ্ধিক৷ 

পাইয়৷ থাকেন, শাখা-পরিষদের সদস্তগণও সেই মূল্যের উপর টাকায় চারি আনা মাত্র অধিক 
মুপা দিলে সেই সকল গ্রন্থ পাইবেন । 

১৫। প্রতি বংসরের আরন্তে মূল-পরিষদের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশান্ুযায়ী 
পরিষদের উদ্দেস্তান্ুকুল কোনও কাধ্যের ভার শাখা-পরিষৎকে গ্রহণ করিতে হইবে। 

১১। প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার মূল-পরিষদের নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি শাখা-পরিষং 
পরিদর্শন করিবেন। 

১৭.। উক্ত পরিদর্শনের ফলে যদি দেখা যায় যে, কোন শাখা-সভ! উপযূণপরি তিন বৎসর 

নিয়ম অনুসারে কার্ধ্য করিতেছেন না, তাহা হইলে, মৃল-পরিষদের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি 

সে শাখাকে শাখা-সভার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন । 

১৮। কোনও সভা! এই সকল নিয়মে স্বীকৃত হইয়! মূল-পরিষদের শাখারূপে গণ্য হইবার 

জন্য আবেদন করিলে, মূল-পরিষদের কার্যা-নির্বাহক সমিতি সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়' 

উপযুক্ত মনে করিলে, সেই সভাকে প্রথমতঃ ৫ বৎসরের জন্য অস্থায়িভাবে শাখারূপে গণা 

করিবেন ) তৎপরে এই ৫ বংসরের কার্য্যকারিত। দেখিনা! উপযুক্ত বোধ করিলে, উহাকে স্থায়ি- 

শাখা-রূপে গণ্য করা হইবে এবং যদি এ ৫ বংসরে কার্ধাকারিতার অভাব দেখা যায়, তাহা 

হইলে কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি উহাকে শাখার, অধিকার কইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। 

১৯। কার্যা-নির্বাহক-সমিতি আবশ্তক হইলে শাখা-সভাগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া 

এই নিয়মাবলী সংশোধন করিতে পারিবেন। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতিগণ 
কলিকাতা, জেনেরেল এপিম্রিজ ইন্ষ্টিটিউশনের বক্ত.তা-গুহে অনুষ্ঠিত সভায় ৬ক্গেত্রপাল 

প্র রা ও শ্রীযুক্ত লিওটার্ড নামক একজন যুরোপীয় ভদ্রলোক-প্রমুখ কতিপয় বাক্তির উদ্ভোগে 

৫ * এ সন ১৩০* সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে “বেঙ্গল একাডেমি অফ. লিটারেচর” নামে ইহার প্রথম 

প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে স্বর্গগত মহারাজকুমার ঘীলরুষ্, দেব বাহাছ্ররের উৎসাহে ও বিশেষ 

সহায়তায় ইহার কার্ধা কলিকাতা রাজা নবকৃষ্ের ষ্ট, ১২ নং তাহারই বসতিবাটীতে 

নির্বাহিত হয় । সন ১৩০১ সালের ১৭ ই বৈশাখ তারিখে উহার পুনর্গঠন হইয়। উহা “বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষং* নামে অভিহিত হইতেছে । ৬নীলকৃষ্ণের ন্বর্গগমনের পর ত্বদীয় ভ্রাতা স্বর্গীয় 
মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাছুর ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর 
মধ্যে তাহার খ্রে-্রীটস্থ ১*৬.১ নং নূতন ভবনে ইহার স্থায়িভাবে স্থান-নির্দেশ করেন। 

তৎপরে দন ১৩০১ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রট ১৩৭১ সংখাক ভাড়াটায়। 
বাড়ীতে উহার কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে সন ১৩১৫ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ/ 
তারিথে ইহার নবনিপ্মিত বর্তমান ভবনে ইহার গৃহ-প্রবেশ হইয়াছে । ] 

শ্রীযুক্ত হারেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরস্ত . জীযুক্ত বৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় * 
এম এ, বি এল্ » বাজেজ্রলাল সিংহ * 

» এল্ লিওটার্ড স্বর্গীয় রাজ। বিনয়কৃষণ দেব বাহাদুর 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

ূ মুখোপাধায় বি এ 

» গোপালচন্দ্র মুখোপাধায় 

পার, মতিলাল হালদার বাহার বি এল্ 

,, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধায় বি এ 

, স্রেক্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি এ 

রায়» শরচ্চন্্র দাস বাভাচুর দি আই ই 

পর্ডিত ,, তারাকুমার কবিরত্ত 

» দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

ডাক্তার ,, সুন্দরীমোহন দাস এম বি 

» আশুতোষ ঘোষ এল, এম্ এস্ * 

» দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ 

» ক্ষীরোদপ্রসাদ বিস্টাবিনোদ এম এ 

» আশুতোষ বন্দোপাধ্যায় 

, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ল্পভ 

বায় » জগচ্চন্ত্র সেন বাহার বি এ 

স্বগীয় 

চা 

খ্খ্টি 

৩ 

ক্ষেত্রপাল চক্রবস্তী যোগশাস্ত্রী . 

ডাক্তার হূ্যকুমার সর্বাধিকারী 

রায় বাহাছর 

সারদাপ্রসাদ দে 

, নগেন্দনাথ ঘোষ এফ. আর এস্ এল, 

, সনোমোভন বস্থু 

এ 
০ 

পরিষদের কর্মচারিগণের 

সভাপতি 

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দর্ত 

॥। চন্দ্রনাথ বনু 

শ্রীষৃক্ত দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর 

, সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৩৩১-২ 

১৩৩ ২-৩ 

১৩০৪-৬ 

১৩৬৭ ৮ 

সহকারী সভাপতি 

১৩০১ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৩০২ স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বনু 

» নবীনচন্জ্র সেন 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১৩০০ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন 

সাতকড়ি হালদার বি এল, 

গোসাইদাস প্র 

নন্দকৃষ্ণ বস্তু এম্ এ, সি এস্ 

উমেশচন্দ্র বটবাল এম্ এ, সি এপ্ 

চারনচন্্র ঘোষ 

, রূমেশচন্্র দন্ত সি আই উ 

মাধবচন্দ চট্টোপাধায় 

বাখালচন্দ্র সেন 

আছগ্ন্ত তালিকা 

১৩০৯ স্বর্গায় রমেশচন্দ্র দত্ত 

১৩১০-১১ শক্ত সতোন্্রন।থ ঠাকুর 

১০১২-১৯ ১, সারদাচরণ মিত্র 

১৩২০-২১ ১, ভরপ্রসাদ শান্্ী 

শ্রীঘুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বর্গীয় মনোমোহন বস্থ 

১৩০৪ স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন ঘোষ 

শ্রীধৃক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 

» হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
১৩০৫ স্বর্গীয় কালীপ্রসনন ঘোষ 

* এই তালিকা-লিখিত ৩৩ জন সদস্যমধো « চিহ্নিত চারি জন প্রথম বর্ধেই পদত্যাগ করিক্স'ছিলেন । 
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১৩০৫ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার 
» ভরপ্রসাদ শাঙ্ী 

১৩০ ৬ ভ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্ী 

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাগ বিদ্াভৃষণ 
» প্রফুল্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৩৯৭ স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন ঘোষ 

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্তী 

» জগ্লীশচন্দ্র বন্সু 

১৩০৮ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

»« ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

»  প্রফুণ্রচন্দ্ বায় 

১৩০৯ শ্রীযুক্ত ভরপ্রপাদ শান্নী 
» সারদাচরণ মিত্র 

» জোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর 

১৩, জ্রীনুক্ত সারদাচরণ মিত্র 

» প্রফুল্লচন্দ্র রায় 

» শিবনাথ শাস্ত্রী 
১৩১১ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 

» আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

স্বীয় চন্ত্রকান্ত তর্কালঙ্কার 

১৩১২ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বগীয় চন্দ্রকান্ত তকালঙ্কার 

শ্রীযুক্ত আশ্ততোব মুখোপাধায় 

১৩১৩ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বগীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্োপাধার 

১৩০১ শ্রীযুক্ত এল. লিওটার্ড ও 

» দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধার 

» রামেত্্রস্ুন্দর ভ্রিবেদী ও 

৮ দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্ায় 
১৩৯২ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 

১০*২ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার 

» চণ্তীচরণ বন্দোপাধায় 

» কুঞ্জবিহারী বস্থ 

১৩৩৩ স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিস্তানিধি 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
১৩১৪-১৫ শ্ীবুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

» আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

» রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
১৩১৬ শ্রীসুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

প্রস্ল্পচন্্র রায় 

» রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
১৩১৭ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী 

» রায় যতীক্রনাথ চৌধুরী 
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় 

১৩১৮ মভারাজ শ্রীষক্ত মণীক্্রচন্দ্র নন্দী 

» রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

১৩১৯ মহারাজ শ্রীসৃক্ত মণীপ্রচন্দ্র নন্দী 

» হরংপ্রসাদ শাস্ত্রী 

» আশুতোষ চৌধুরী 

» কুমার শরৎকুমার রায় 
১৩২০ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 

» অক্ষয়চন্দ্র সরকার 

» আশুতোষ চৌধুরী 
»« কুমার শরৎকুমার রায় 

» সারদাচরণ মিত্র 

» কুমার শরতৎকুমার রায় 

রাজারা ৪ » বোগীন্ত্রনারারণ রান্ন বাহাছুর 

মাননীয় ডাক্তার » দেবপ্রসাদ সব্বাধিকারী 

সম্পাদক 

১৩০২-৩ শীবুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শান্্ী 

১৩৩১ 

১০৯৪ ৫ হীরেন্দনাথ দত্ত 
১৩০ ৬-১% রাম ঘতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
১৩১১-১৮ রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী 
১৩১৯-২১ রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 

মহকার সম্পাদক 

১৩০৪ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্গু 
স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ঘোষ 

১৩০৫ শ্রীযুক্ত চণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
» প্রতুলচজ্জ বস 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা ২৫ 

১৩০৩ জ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

, হেমেম্ত্্রসাদ ঘোষ 
১৩০৭ স্ত্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

এ হেমেব্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 

১৩০৮ শীযুক্ত ব্যোমকেশ মুন্তফী 

এ হেমেন্ত্র প্রসাদ ঘোষ 

১৩০৯ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

মন্মথমোহন বসু 

১৩১০ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্ত্দী 

» মন্মথমোহন বস্থ 
১৩১১ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» মন্মথমোহন বস্থ 
নিতাগোপাল বনু ( শাবণ পর্মান্ত ) 

১ ১২ শ্রীযুক্ত বোমকেশ মুস্তফী 

» মন্মথমোহন বস্থ 

কিশোরীমোহন সিংহ 

১৩১৩ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» মন্মঘমোহন বস্তু 

১৩১৪ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» মন্মথমোহন বন্ধ 
» হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 

১৩১৫-১৬ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

৬» হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 

» রাখালদাস ঝন্দ্যাপাধ্যায় 

১৩১৭ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

১৩০১-৩ স্বর্গায় রজনীকান্ত গুপ্ত 

১৩৩৫ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু 

মিঃ এল, লিওটা্ড 
১৩০১ শ্রীযুক্ত চক্দ্রনাথ তালুকদার 

১৩০২-৩ স্বর্গীয় চারুচন্দ্র সরকার 
১৩০৪ ্্রীযুক্ত গোপাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

১৩০৫ স্বর্গীয় চারুচন্্র €ঘাষ 

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 

» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

» তারাপ্রসন্ন গুপ্ত 

১০১৮ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 

» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

» তারাপ্রসন্ন গুপ্ত 

» বিনয়কুমার সরকার 

১১১৯ যুক্ত বোমকেশ মুস্তফী 

» হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 

» রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 

» খগেন্দ্রনাথ মিত্র 

» ছুর্গীনারায়ণ সেন শাস্্ী 

১৩২৯ জ্রীষুক্ত বোমকেশ মুস্তফী 

» ভেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 

» চুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 
» রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 

, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

১৩২১ শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত 

» ছুর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী 
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 

এ মুণালকান্তি ঘোষ 

, বাণীনাথ নন্দী * 

ঠ 

পত্রকাধাক্ষ 

১৩৯৬-১* শ্রীমুক্ত রামেন্্রন্ন্দর জিবেদী 

১৩১১-১৮ ৬ নগেন্দ্রনাথ বসু 

১৩১৯-২১ ১, সতীশচন্দ্র বিগ্তাভূষণ 
ধনাবধাক্ষ 

১৩০১১ শ্রীযুক্ত ভীরেন্দ্রনাগ দপ্ড 

১৩১১-১৩  » রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 

১৩১৪-২১ এ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

* বর্তমান বৎসরের মধ্যেই শ্রীযুক্ত হূর্গানারার়ণ সেন শাশ্রী মহাশর পদত্যাগ করার তৎপদে শ্রীযুক্ত 

বানীনাথ নল্দী মহাশয় নির্বাচিত €ইয়।ছেন। 
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প্রস্থাধাক্ষ 

১৩০১ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার ১৩১০-১৩ শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ 

১৩০২  « চণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৪ ,. বাণীনাথ নন্দী 
১৩৯৩-৬৩-১১ প্রতুলচন্দ্র বন ১৩১৫ » সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

২৩৭৮ ১১, কিরণচন্ত্র দত্ত ১৩১৬-২০ ১, অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় 

১৩৯৯ ১ বাণীনাথ নন্দী ১৩২১ ,  গ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

চিন্রশাপাধাক্ষ ১৩১৯-২১ স্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্থু 

ছাত্র ধাক্ষ 

১৩১২ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থু ১৩১৪-১৮ শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিজ্র 
১৩,৩ ,১ নরেশচন্ত্র সেন গুপ্ত ১৩১৯-২১-১১  মন্মথমোহন বস্থ 

ন্যাসরক্ষ ক- মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী বাহাদুর কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানপত্রে নিদ্দিঈ 

১৩৯৭ সালে নিষুক্ত ভূমিসম্পত্তির ট্ষ্টি বা ন্যাসরক্ষকগণ-__ 
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ( দীঘাপাতিয় ) 

,, বায় প্রমথনাথ চৌধুরী ( সম্তোষ ) 
» রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী ) 
।, রুবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( কলিকাতা ) 

» হীরেন্ত্রনাথ দত্ত ( কলিকাতা ) 

দাপল-রক্ষক--( এটর্ণি ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দশ 

চিত্র-পরিদর্শক- শ্রীযুক্ত শিবত্রত সামকণ 
বধণেষে সদশ্তসংগ 1 বাধষিক আর 

১৩০১ ১৪০৩ ৬৩২৮০ 

১৩৩২ ২৪১ শপ 

১৩০৩ ৩১৪ ১৪৩০১1৪ 

১৩৩৪ ৩৪২ ১৩১২০ 

১৩০৫ ৩৪৬ ১৪ ৫৪৮৮১৩ 

১৩০৬ ৩২২ ১৫৮৫৮৩/৩০ 

১৩০৭ ৫২৩ ২৩৭৮৮/০ 

১৩৩৮ ৫৯৮ ২৯০৯,/৬ 

১৩০৯ . ৬৩৫ ২৫৯৯১৮/০ 

১৩১৩ ৬৭ ৩৬ ৪৭৬ 

১৩১১ ৭১৩ ৩৭৬ ৫/৩ 

১৩১২ ৭৩৪ ৩২৪৮7৮৩ 

১৩১৩ ৭৮২ ৩৭২৩%/৬ 

১৩১৪ ৮৩৭ ৪888১1৬ 



১৩১৫ 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক৷ 

১৩৬৭ 

১২৪৮ 

৪৩৭ ৫৬/৩ 

৬৪৯১০ ১৩১৬ 

১৩১৭ 

১৩১৮ 

১৩১৯ 

১৩২৩ 

১৩২১ 

১৫২২ 

১৮১৩৬ 

১৪১৬৩ 

২৬২৮ 

২১৪৮ 

৭১৮৫॥১৩ 

৮২৯৪)১/০ 

১১৩৫৪৮৩ 

১৬৬৬৩০।/১ ৫ 

৯৫৭২০ 

২৭ 

এই হিসাৰে কেবল মাসিক চাদা, প্রবেশিক! ও পুস্তক বিক্রয়ের আর, ধরা হইয়াছে । 

বিশেষ কারণে প্রাপ্ত দানাদি বা অন্বিধ আয় ধরা হয় নাই। 

কৃচবিহারাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্ত্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, * 

( আজীবন সদস্যপদ গ্রহণ-কালে দান) 

স্থায়ী ভাও্।রে দান 

রাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর * 

রাজা শ্রীযুক্ত সতীপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর (ক) 

রাজা 

মহারাজ , 

ডাক্তার » 

কুমার » 
রাজা » 

ডাক্তার » 

নরেন্জ্রলাল খ! বাহাছর 

হীরেন্দ্রনাথদত্ত ও বন্ধুবর্গ 

মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী বাহাছর 

রাসবিহারী ঘোষ * 

শরৎকুমার রায় * 

গোপাললাল রায় * 

চন্দ্রশেখর কালী 

রাজ শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী বাহাছুর * 
মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ ৬বিজয়রত্র সেন (খ) 

কুমার 

৬/ 

শ্রীধুক্ত মন্মথনাথ মিত্র * 

রায় বিপিনবিহারী মিত্র 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রকুল্লচন্দ্র রায় (গ) 

রায় » রাধাবল্লভ চৌধুরী বাশ্তান্তর 
মিঃ এন্ সি সরকার 

সি, কে, সেন এণ্ড কোং * 

শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় * 

ঠ5 মন্ঘমোহন বসু * 

মহারাজাধিরাজ বাহাছবর * (বর্ঘমান)__ 

চিক্ষিত বাক্তিগ্ণের দান পাওয়া! গিয়াছে । 
(ক) ১০০১ পাওর গিয়াকে, (খ। ১২৫, পাঙর' : 111 ছে, (গ) ১০১ পাওর। গিয়াছে । 

৫০০২. 

১৩০৩ ৪২ 

৫০০০২. 

৫০০০২ 

৫০০৬২ 

২৩০০২ 

২৩০৪৩ 

১০৪০২ 

১৬৩৩২. 

€৬০.. 

৫৩ ০২. 

৫৬৬. 

৫০৪২. 

৫৪৬২. 

২৫৬২ 

২৬৬২ 

২০৬ 

১৫০৯ 

১০৪২. 

১৩০০২ 

৫০০৪. 

মোট---৪ত5 ডি 
7 ৪ 

বা : 



২৮ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্ভিকা 

বান্ধব 
১। মাননীয় মহারাজ জীুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই বাহাছুর, 

কাসিমবাজার, মুরশিদাবাদ । 

২। রাজ! রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর, লালগোলা, মুরশিদাবাদ । 

৩। মাননীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়টাদ মহাতাপ বাহাছুর, কে সি এস আই, 

কে সি আই ই, আই ও এম্, বদ্ধমান। 

সদস্যগণ 

(১) বিশিষ্ট-সদস্ঠ 

১। শ্রীযুক্ত ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

২। শ্রীযুক্ত সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, লণ্ডন। 

৩। শ্ধুক্ত সার জর্জ বার্ডউড,, লগুন। 
৪। ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বনু এম্ এ, ডি এস্সি, সি এস্ আই, সি আই ই, 

৯৩ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা । 

৫। ডাক্তার শ্রীসুক্ত প্রচুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্পি, পি এইচ. ডি, সি আই ই; 
৯১ অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা | 

৬। মহামহোপাধ্যাকস শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই; 
২৬ পটলডাঙ্গা স্্রাট, কলিকাতা । 

৭। শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেটি. ডি লিট্, শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

৮। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি অ'ই ই, “দেবপাহাড়,” চট্টগ্রাম । 

৯। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বিগ্যাণ্বধি, বি এল, ১৮৫ মাণিকতলা স্রাট। 
১০। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার বি এল, কদমতলা, চু'চুড়া। 

১১। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 

১২। জ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ প্রাচাবিস্যামহার্ণব, ৯ কাটাপুকুর বাই লেন, 

বাগবাজার, কলিকাতা । 

১৩। শ্রীযুক্ত রামেকরনতন্দর ত্রিবেদী এম এ, ৮ পটলডাঙ্গ। স্ব, জেমো, কান্দী, মুরশিদা বাদ) 

(২) আজীবন-সদস্ত 

১) শ্রীযুক্ত সার রাসবিহারী ঘোষ কেটি, এম্ এ,ভি এল্, সি এন্ আই, সি আই ই, 
৪৬ থিয়েটার রোড, কলিকাতা । 

২। কুমার জীবুকত শরতকুমার রায় এম্ এ, দয়ারামপুর, ভায়া! নাটোর, রাজসাহী । 

৩। কুমার শ্ীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, ৩৪ স্ঠামপুকুর স্রীট, কলিকাতা । 
৪। রাজা গ্রযুক্ত জগৎকিশোর আচার্ধ্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
৫। রাজা! জ্রীযুক্ত গোপাললাল রাঁয়, তাজহাট, রঙ্গপুর ৷ 
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(৩) অধ্যাপক-সদন্ত 

১। স্রীধুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব, ভট্টপলী, ২৪ পরগণ | 

২। শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ স্থৃতিতূষণ, স্থৃতিভূষণ লেন, গরাণহাটা, কলিকাত।। 

৩। শ্রীযুক্ত হূর্গীচরণ সাঙ্খ্যবেদাস্ততীর্থ, ভাগবত চতুণ্পাঠী, ভবানীপুর, কলিকাতা ! 

৪1 শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র শাস্ত্রী, ২৭৬ রামকাস্ত মিস্ত্রীর লেন, কলিকাতা । 

(৪) মৌলবি-সদস্য 

[ এ পর্যন্ত কাহারও নাম এই তালিকাভূক্ত হয় নাই ।] 

(৫) সাধারণ-সদন্ত--!ক] কলিকাত।। 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ ব্যারিষ্টার, ৫ রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেন। 

১৩ 

১৫ 

স্ব 

৫ 

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'অক্ষয়লজ, ১১২ আমমহার্ট' সীট । 

ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, এল্ এম্ এস, ২ আমহার্ট স্বীটু। 

অক্ষয়কুমার বড়াল, ১৬ শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান। 

_ অক্ষয়কুমার বস্থু বি এল্, ৯১৭ অক্ষয়কুমার বন্র লেন, শ্তামবাজার । 

ডাঃ আঘোরনাথ ঘোষ এম্ বি, ২৮ বুন্দাবন মল্লিকের লেন । 

অঘোরনাথ দত্ত, ১২০1২ মস্জিদবাড়ী স্ীট । 

অচ্যুতকুমার নন্দী, বি এ, বি ই, ৯২২ অপার সাকু্লার রোড। 

অজয়চন্দ্র দত্ত, বি এ, ব্যারিষ্টার, ৯।১ হাঙ্গারফোর্ড স্ব । 

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, জিওলজিকাল সাভে অব ইন্ডিয়া অফিস। 

অতুলচন্দ্র ঘটক, বি এ, ১।২এ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা । 

অতুলচন্দ্র মিত্র, ৫২1২ বীডন রী, হেহুয়া। 

অতুলচন্দ্র সেন এম্ এ, অধ্যাপক, বিপণ কলেজ, ২৪ হ্ারিসন রোড । 

অধরুষ্ণ বনু, আসিষ্টাণ্ট কেমিষ্ট, ইত্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন, ৯* মস্জিদ বাড়ী স্ীট। 

অধরচন্ত্র মুখোপাধ্যাম্ম এম্ এ, বি এল্, ৫১ বীডন রো, দরঞ্জিপাঁড়। | 

অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮৫৯ বলরাম দের দ্ীট, যোড়াসাকো। ৷ 

অনঙ্গরঞ্রন চট্টোপাধ্যায়, ২৮১২ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের লেন, কালীঘাট। 

অনন্তচর্ণ ভট্টাচার্য, ১৪৭ অপার চিৎপুর রোড । 

অনন্তনারায়ণ সেন, ইন্কাম্ টেক্স আফিস, ১এ গিরিশ মুখার্জিজ রোড, ভবানীপুর । 

কুমার অনাথকৃঞ্চ দেব, ১৬ রাজা নবকৃষ্ণের স্বাট, শোভাবাজার । 

অনাথনাথ ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস স্্াট। 

অনাথনাথ মল্লিক, ২১ মুক্তারাম বাবুর সীট, চোরবাগান । 

অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এ, ১২ লোয়ার চিৎপুর রোড । 

অনুকূলচক্জ বসু, বন্থ দত্ত কোং, ১৬৭ ধর্মমতলা সীট, চাদনী। 

অন্থ্কুলচন্্র মুখোপাধ্যায়, “হিতবাদিশকার্ধ্যালয়, ৭* কলুটোলা স্রী । 

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ বি এল্, ৫ শঙ্কর ঘোষের লেন, বাহির-সিমলা! | 

অপূর্ববকৃষণ ঘোষ, ৬২1৭ বিডন স্ত্রী, সিষল। । 



৩৩ সাহিত্য-পরিষণ্ু-পঞ্জিক। 

শ্রীযুক্ত অপূর্বচজ্জ মুখোপাধায় বি এল, ৯ সেপ্ট জেম্স্ স্কোয়ার । 

85 

৪ 

টিঠ 

৩৫ 

৪8৫ 

অবনাক্্রনাথ ঠাকুর, সি আই ই, « স্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়া্সাকে।। 
অবিনাশচন্ত্র গুহ এম্ এ, বি এল্ , ৭৯ পটলভাঙ্গ। স্রীট ৷ 

অবিনাশচন্্র ঘোষ এম. এ, বি এল., ৮1১ কাশীঘোষের লেন, সিমলা । 
অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল, ২৮৩ অখিল মিস্ত্রীর লেন। 
অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, এ, সি, ব্যানার্জি কোং, ৭ সোয়ালো৷ লেন, 

অথবা ৪ রমানাথ মজুমদারের লেন । 

অবিনাশচক্জ বন্ধ, ( ক) ১৬ নয়ানচাদ দত্তের সীট । 
অবিনাশচন্দ্র বন্থ এম্ এ, ( খ) রিপণ কলেজের অধ্যাপক, 

১৩ মাধব চাটুর্য্যের লেন, ভবানীপুর । 
মভিলাধচন্দ্র মুখোপাধাযন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৫৯ বেচু চাটুর্য্যের ট্রাট। 
অমররুঞ্চ দত্ত, ৭ কারবাল! ট্যাঙ্ক লেন। 

অমরচন্দ্র বোথর!, ৩৯ আরমানিয়ান সীট । 
অমরেক্রনাথ দত্ত, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ সীট 1 

অমলেন্দু গুপ্ত, ২৭ কপালীটোলা লেন, বহুবাজার ৷ 

কবিরাজ অমৃল্যচন্ত্র বৈদ্যরত্ব, ১৫ সেপ্টজেম্স্ লেন। 
ডাঃ অমূলাচস্ত্র মুখোপাধ্যায় এল, এম্ এস্, ২৪ রাঁমকমল মুখোপাধ্যাক় স্ত্রী, 

খিদিরপুর । 

অমুলযচরণ ঘোষ বিদ্যাভৃষণ, ৬১ মাণিকতলা সীট । 
অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্তামপুকুর | 

অমৃতলাল দত্ত, ৩৪ ফকীরাদ চক্রবর্তীর লেন । 

অমৃতলাল বনু, ৯২ রামচন্দ্র মৈত্রের লেন, কন্বুলিয়াটোলা ৷ 

ডাক্তার অমৃতলাল সরকার এল্ এম্ এস্, এফ. সি এস্্, ৫১ শাখারিটোল লেন । 

অশ্বিকাচরণ উকীল এম্ এ, শ্রমবায় বিল্ডিংস্, ৬ করপোরেশন স্্ীট। 
অন্বিকাচরণ গুপ্ত, ১১ ডাফ লেন। 

অশ্বিকাচরণ দে, বি এ, ৩৫ পটলডাঙ্গ। সীট । 

বি প্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাছুর, ১ হ্যারিংটন স্ত্রী, চৌরঙ্গী। 

যুক্ত অর্ধেন্দুকুমার গঙ্জোপাধ্যায় বি এ, এটধি, ১২1১ গাঙ্গুলির লেন, বড়বাজার। 

ওঠ 

অশ্বিনীকুমার ঘোষ এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৮৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট । 

অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ৬৯১ সিকদারবাগান স্্রীট । 

অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ২৯ ফুলবাগান রোড, ইটালি! 

অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ৬৮৪।১ হূর্গীচরণ মিত্রের ফ্্রীট । 

কুমার শ্রীযুক্ত অনীমকৃ্ণ দেব বাহাছর, ২১ রাজা নবকৃষণের স্্রট। 
জীযুক্ত আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বি এস্ সি, বি এল্, ৩৬ গ্ররে সীট । 

চে 

ষ্টও চি] 

আনন্দচক্র সেন, “বণিক্ প্রেস, ৬* মৃজাপুর স্রীট । 

আনন্দমোহন সাহা, ১৩৮ মুক্তারাম বাবু ফ্রীট । 
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শ্রীধুক্ত আনন্দলাল মুখোপাধায়, 'নাট্যমন্দির”, ১১৪।২।১ মাণিকতলা৷ স্রীট। 
« আভাসচন্ত্র ঘোষ বি এ, ৩ জগন্নাথ সুরের লেন । 
», আমোদকৃষ বাগচী, ১৯।১ গুলু ওস্তাগর গলি। 

» আশ্ততোষ ঘোষ বি এল্, ২২ রামটাদ নন্দীর লেন। 

১৫ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশ্ততোষ চৌধুরী এম্ এ, এল্ এল্ বি, 
৪৭ ওন্ড বালীগঞ্জ রোড । 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত, জমিদার, ৩ পুতিতৃণ্ডের লেন, কালীঘাট। 

» আস্ততোষ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৬৫১ সার্পেন্টাইন লেন। 

» ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এল, এম্ এস্, ৫১ রতন সরকারের গার্ডেন স্ট্রীট । 

মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার সার শ্রীযুক্ত আগুতোষ মুখোপাধ্যায় সরশ্বতী, শান্ত্রবাচম্পতি, 

এম্ এ, ডি এল» ডি এস্ সি, কে, টি, সি এস্ আই, এফ আর্ এ এস্, এফ আর্ 

এস্ ই, এফ. এ এস্ বি, ৭৭ রস রোড, ভবানীপুর । 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ শান্ত্রী এম্ এ, প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক । 
» ইন্দুভূষণ নাগ, ৩৫।১ সার্পেপ্টাইন লেন। & 
» ইন্দুভৃষণ ভট্টাচার্য, ৫৪ চুণাপুকুর লেন, বৌবাজার। 

» ডাক্তার ইন্দুমাধব মলিক এম্ এ, বি এল._, এম্ ডি, ৭* হারিমন রোড । 

» ইন্দ্প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, “গাঙ্গুলি ভোম,»” ১৭১ লোয়ার সাকুলার রোড । 
৭৫ » ইন্দুভূষণ সেন এম্ এ, বি এল , ব্যারিষ্টার, ৫৭1১ হরিশ্চন্দ্র মুখাজ্জি রোড, 

ভবানীপুর । 

সটি ও 

» রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, ১৩ প্রেম্চাদ বড়াল স্ট্রীট । 

উপেন্দ্রচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ২২ যষ্টীতলা রোড, নারিকে লড়াঙ্গ!। 

* উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, ৬ বাছুড়বাগান রো । 

» ডাক্তার উপেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী এল্ এম্ এস, ৫৮1১ হরি ঘোষের সর । 

৮* » উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ক) জি এফ. েলনার এগ কোম্পানীর আফিস,, 

৩২ চৌরঙ্গী রোড । 

» উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার (খ), ৮ রমানাথ কবিরাজের লেন, বন্ুবাজার । 

»  উপেন্দ্রনাথ বন্থু, ১৫ চড়কভাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা । 

» উপেন্ত্রনাথ বেজ, ১১৩ মাণিকতলা সীট । 

ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ ডি, লেফ.টেনাণ্ট কর্ণেল, ৫৬ মির্জাপুর সীট । 

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, ২৯ কলুটোলা! স্ট্রীট । 

উপেন্দ্রলাল বন্সী বি, এ, শিক্ষক হিন্দুঙ্কুল, ২১৮ কর্ণওয়ালিস স্রীট । 

উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্, এ, বি এল., ৯৪ বহুবাজার স্ট্রীট । 

১ উমেশচন্দ্র বনু, ২৩ পটলভাক্গ? স্ট্রীট । 
» খাতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাকো। | 

»  খধিবর মুখোপাধ্যার, ৪৬ বীডন স্ত্রী । 
, ডাক্তার একে গ্রনাথ ঘোষ, এল, এম্ এস্, এম্ এস্ সি, ২১ কর্ণওয়ালিস সীট । 

৮৫ 



৩২ সাহিত্য-পরিষণ্-পঞ্জিকা 

শ্রীযুক্ত মৌলবি ওয্াহেদ হোসেন, বি এল্, ৯ হালসীবাগান রোড । 

৭৫ ১, 

১১৩ 

চে 

১২৩ 5৯ 

৯৪ 

২১২৫ 

কমলকুঞ্জ সাহা (ক), ১৮ হুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের স্বীট, বাগবাজার। 

কমলকৃষ্ণ সাহ! বি এল. খ), ৪৩ সাকুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর । 

ডাঃ কমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৩৬ স্থুরি লেন। 

কমলেশচন্দ্র বকৃসী বি এ, ৮* কলেজ স্্রীট। 

করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম. এ, বি, ই, ডিস্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ৭ ল্যান্ম ডাউন রোড । 

করুণাচন্দ্র মজুমদার, ৫ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার । 

করুণাময় চট্টোপাধ্যায়, ৬৭ স্থৃকিয় সীট । 

কালিদাস বন্দ্যোপাধায় (ক), ৯৫ দর্মাহাটা ১ম লেন। 

কালিদাস বন্দোপাধ্যায় (খ), ২ জগন্নাথ সুরের লেন। 

কালীদাস রায় চৌধুরী বি এল, ৫৬ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 
কালিকুমার দাস, কাশীপুর রোড ষ্টেসন, ই বি এস্ আর, কাণীপুরঃ কলিকাতা । 

কালীকুমার বন্থ, ২ কালার্টাদ সাগ্ডেলের লেন, শ্তামবাজার। 

কালীচরণ মিশ্র, ১৮ ঘোষের লেন । 

পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ৪৭ সীতারাম ঘোষের সীট । 

কালীকুষ্ণ সেন বি এল, ১৩৭।৭ বেলে ঘাটা রোড । 

কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, হাই স্কুলের শিক্ষক, গুস্তিপাড়া, 

৩৭* অপার চিৎপুর রোড । 

কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম্ এ, ৮৪ আশুতোষ দের লেন, রামবাগান । 

কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, টাউন স্কুল, ৫ রামধন মিত্রের লেন। 

কালী প্রসন্ন দাস গুপ্ত এম. এ, ২।১ হোগলকুড়িয়া গলি। 

কবিরাজ কালীতৃষণ সেন কবিরত্ব, ৩ কুমারটুলী স্টীট। 

কিরণকুমার বস্থ এম্ এ, ২৭ বনমালী সরকার স্বীট, কুমারটুলী। 
কির্ণচন্দ্র ঘোষ, ২৮1১।, অখিল মিস্ত্রীর লেন। 

কিরণচন্দ্র দত্ত, “লক্ষ্পীনিবাস, ১ রানকাস্ত বস্থুর ১ম লেন, বাগবাজার । 

মাননীয় কিরণচন্দ্র দে আই সি এস্, ৬৩ হরি ঘোষের স্ট্রাট । 
কিরণচন্দ্র বন্থু এম্ এ, বি এল ১২১1২ আম্হাষ্ট সীট । 

কিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ, অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ, ১৮1১ ওল্ড বৈঠকখান। 

২য় লেন। 
কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১ কৈলাস দাসের লেন। 

কুঞ্জবিহারী দত্ত, ৮৩ বীডন সীট । 
ডাক্তার কুঞ্জবিহারী মগুল, ১৭ উপ্টাডিঙ্গী মেন রোড । 

কুঞ্জবিহারী সাহা, ৪১৭ কেনাল ওয়েস্ট রোড, উল্টাডিঙ্গী ৷ 

কুঞ্জবিহারী সেন, ২৮ তারার্চাদ দত্তের স্ত্রীট, সিন্দুরিয়াপটা। 
কুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটপি, ১২।১ ওল্ড পোর্ট আফিস স্ত্রী । 

কুমারকৃষ্ণ মিত্র, জমিদার, ১৪ আহিরীটোল দ্র । 
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কুমুদ্বদ্ধু দাস গুপ্ত বি এ, ৭81১।১ আমহাষ্ট স্্রীট । 

কুমদবিহারী সেন, ৪৪ ব্রজনাথ দত্তের লেন। 

কুমুদরঞ্জন রায়, ৪৭ হুর্গাচরণ মুখার্জি স্রীট, বাগবাজার । 
কুলদাকিঙ্কর রায়, বি এল , ৫৯ আমহাষ্ট স্বীট । 

কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্র বি এ, ১৫ গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
কুষ্ণকমল মৈত্র, এম্ এ, বি এল,, ৯১ হাজরা রোড, ভবানীপুর । 

রায় কৃষ্ণকালী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, বি এ, প্রেসিডেম্ি ডিবিশনের কমিশনারের 

পার্শনাল আসিষ্টাণ্ট, চার্ণক প্লেম্, লালদীঘি। 

কৃষ্ণকিশোর গুপ্ত বি এ, ২৮ গ্রে সীট । 

ডাক্তার কৃষ্ণকুমার ঘোষ এল. এম্ এম্, ৯৩ আমহাষ্ট স্্রীট | 

কৃষ্তদাস বসাক, ৩৮ কামারপাঁড়। লেন, বরাহনগর । 

কৃষ্ধদাস রাঁয়, ১৭ হরচন্দ্র মল্লিকের লেন, হাটখোলা । 

কেদারনাথ মিত্র, ১১ কালী প্রসাদ দত্তের স্্বীট, দর্জিপাড়া। 

কেদারনাথ মিশ্র, দক্ষিণ সিঁতি, নীতলাতলা, কাণাপুর পোঠ। 

কেশবচন্ত্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল, “অর্চন।”-সম্পাদক, ৪* চাষাধোপাপাড়া সীট । 
কেশবচন্দ্র ভঞ্জ চৌধুরী, ২০৩1২ কর্ণওয়ালিস সীট । 
ডাক্তার কৈলাঁসচন্দ্র বন্থু, রায় বাহাঁদুর সি, আই, ই, ৯ স্তুকিয় স্ীট। 

ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাকুর তন্বনিধি বি এ, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 

ক্ষিতীশ ঘোষ, ভূকৈলাস রাজবাটী, খিদিরপুর । 

ক্ষীরোদনারায়ণ ভুয়া এম্ এ, বি এল্, ৭৯ রস! রোড, ভবানীপুর । 

ক্টীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ এম্ এ, ২৬ হরলাল মিত্রের স্রীট, বাগবাজার । 

শ্টিরোদভূষণ সেন গুপ্ত, কে বি সেন এও ব্রাদাস+ ৬* মৃদ্রাপুর স্ত্রী । 

ক্ষেত্রকালী ঘোষ, ৯ রাধানাথ বন্গুর লেন। 

ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, ৭০ আমহাষ্ট” দ্বীট । 

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁবাক, ২৯ বেণিগ্নাপুকুর রোড, ইটালী। 

ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি এল্ ,উকীল, হাইকোর্ট, ৬ বলরাম বন্থ ঘাট রোড, ভবানীপুর । 

খগেন্দ্রচন্দ্র বন্থু, ৫৯ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 

থগেক্জনাথ গুপ্ত, ৩৫ চাষাধোপাপাড়া সীট । 
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি (ক ১ ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, 

যোড়ানাকো। 

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( খ ), ৩০1১ মদন মিত্রের লেন। 

খগেন্্রনাথ দে বি এ, এটনি, ২৮ কর্ণওয়ালিস সীট । 

খগেন্্রনাথ মিত্র এম্ এ, ৭ কৃষ্ণরাম বন্গুর স্বীট, শ্তামবাজার । 

গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি সি ই, ৩৬১ হ্যারিসন্ রোড । 
গগনেন্্রনাথ ঠাকুর, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়ার্সাকে।। 



৩৪ সাহিত্য-পরিষত্-পঞ্জিক। 

১৬ ্ীযুক গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৯২ মেছুয়াবাঁজার ক্রীট । 
» গঙ্গানারায়ণ রাঁয় এম্ এ, আই এস্ ও, ২৬ চক্রবেড়িকা! রোড, নর্থ ভবানীপুর । 

» গজানন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৬ রামনারায়ণ ভট্টাচার্যের লেন। 

» কবিরাজ গণনাথ সেন বিদ্যানিধি, কবিভূষণ, এম্ এ, এল্ এম্ এস্, ৩৫ বীডন ্ীট। 

» গণপতি রায় বিগ্যাবিনোদ, ২* সীতারাম ঘোষ সীট । 

১৩৫ ১» গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, 81৪ শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর । 

» গিরিজামোহন সান্যাল বি এল্, ৬১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট । 

» ডাক্তার গিরিশচন্দ্র দে এল্ এম্ এস্, ৩২1২ দক্ষিণ চক্রবেড়ে রোড, ভবানীপুর । 

» গিরিশচন্দ্র বস্তু এম্ এ, এফ আর্ এ এস ( লগুন ), এক মি এস্, 
১২৩ লোয়ার সাকু'লার রোড । 

»» গিরীন্্র মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, ৪ রাধানাথ বস্থুর লেন, গোয়াবাগান । 

১৭০ », গিরীন্দ্রকুমার সেন এম্ এ, গবর্ণমেণ্ট কমারশিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ, 

৩০২ বহুবাজার গ্্রীট। 

১ গিরীন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, ৫৫৭ গ্রে সীট । 

১. ডাঃ গিরীন্রশেখর বস্থু এম্ বি, বি এন্ সি, ১৪ পার্শীবাগান লেন। 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্ঘ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, 

১৬ পটলডাঙ্গা স্্রীট । 

শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন এম্ এ, বি এল্, ১৫ চাঁউলপটা লেন, ভবানীপুর । 

১৭৫ ”' গুণালঙ্কার নাস্থবির জ্ঞানরত্ব কবিধবজ ৫ ললিতমোহন দাসের লেন, বন্ুবাঁজার । 

৯. গুণেন্দ্রনাথ বনু মল্লিক, ১৫1১৬ হরিঘোষের দ্রাট, দর্জিপাড়া । 
» গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ, ১২ মদনমোহন চাটুর্যের লেন, যোড়াসাকে1। 

সার শ্রীযুক্ত গুরুপাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাইট, এম্ এ, ডি এল, পি এইচ ডি, 

১৯ যষ্ঠীতলা রোড, নারিকে লডাঙ্গা । 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত ওরুপ্রসন্ন সেন, ১৬।১৭ কুমারটুলী স্বীট,। 
১৮০ শ্রীযুক্ত গোকুলচাদ দত্ত, ৯২ বীডন স্ত্রী । 

», গোকুলটাদ বড়াল, ৮ হিদারাম বানাঞ্জির লেন, বহুবাঁজার। 
» গোপালচন্দ্র গুপ, ৫ মিডল টন স্্বীট ৷ 

» গ্োোপালচন্দ্র চক্রবর্তী বি এল্, এম্ আর্ এ এস্, এম আর এস্ এ, 
| ৭২ রসা রোড, ভবানীপুর । 

, ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, ১।৬ প্রেমটাদ বড়াল স্ত্রী । 

১৮৫ * ডাক্তার রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাছর, এম্ বি ( বর্ধমান ) 
১০1২ সেন্ট জেম্স্ স্কোয়ার । 

,» গোপালচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল্, এফ. সি এস্, ৭৩।১ স্থুকিক় স্্রীট । 

» গোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, ৩২ বীডন রো, দর্জিপাড়। । 

১ গোপীনাথ মল্লিক বি এ, ২৬১ শিকদারপাড়া। স্্ীট, বড়বাজার। 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা ৩৫. 
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১৩১ হ্ারিসন রোড । 
গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ পটুয়াটোলা লেন। 
গোবিন্দচন্দ্র দে রায় এম্ এ, বি এল., ৫৪ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 
গোবিন্দ প্রসন্ন রায়, রতন বাবুর বাড়ী, কাণীপুর। 

গোবিন্দলাল দত্ত বর্মা, ১৮1৪ অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার। 

গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ী, এম্ এ, বি এল , ২* শশাখারিটোলা লেন। 
গোষ্ঠটবিহারী আঢা, ১৭ গোবিন্বচন্দ্র ধরের লেন, আমড়াতল।। 
গোষ্টবিহারী কু্ু প্রামাণিক, এসিষ্রান্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট , পি ডব্লিউ ভি, 

২৩এ প্রেম্ঠাদ বড়াল গ্ীট। 
গৌরহরি সেন, চৈতন্ত-লাইব্রেরী, বীডন গ্রীট । 
চণ্ডীচরণ বন, ১৩১ নয়ানটাদ দত্তের ্রীট ৷ 

চণ্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায়, ৪১ শিবনারাম্ণণ দাসের লেন। 

চন্্রভূষণ ভাছুড়ী বি এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, কেমিক্যাল লেবরেটারী | 
চন্ত্রভূষণ মৈত্র এম্ এ, ১২ শঙ্কর ঘোষের লেন। 

সার্ শ্রীধুক্ত চন্ত্রমাধব ঘোঁধ নাইট, ৮ চন্মনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্রট, ভবানীপুর । 

শরীঘুক্ত ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী এল. এম্ এম্, ১৫০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট । 
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১১৩ 

২১৫ 

চারুচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, সেক্রেটারী, কলিকাতা করপোরেশন, 

৫ করপোরেশন গ্রীট । 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, “প্রবাসী”র সহকারী সম্পাদক, 

২১০।৩।১ কর্ণওয়ালিন্ সীট । 
চারুচন্দ্র বস্তু এম্ আর্ এ এন্, ১ শঙ্কর ঘোষের লেন। 

চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য জ্যোতিষী, ৫ শ্রীনাথ দাসের লেন। 

চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ৫১1১ স্ুকিয়! সীট । 

চারুচন্দ্র মল্লিক, ২৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন, পটলডাঙ্গ। 

চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল. (ক), ৮ হরিঘোধের স্ট্রীট । 

চারুচন্ত্র মিত্র (খা, ১২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

চারুচন্ত্র মিত্র বি এ( গ), ১৫৯১ বন্ছবাজার স্বীট, ছগলী, মিত্র ছ্লেট। 

চারুচন্ত্র সিংহ বি এল, ৮।২ শাখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

চিত্তরঞ্জন দাস এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ১৪৯ রম! রোড । 

চিত্রন্থথ সান্তাল বি ই, ৪ ুর্য্যকুমার চাটুর্য্যের সীট, ভবানীপুর । 
চিন্তাহরণ ঘটক, ডেফ এও ডাম্ স্কুল, ২৯৩ অপার সাকুর্লার.রোড। 
চিরনুম্বৎ লাহিড়ী, ডেপুটি ম্যানেজার-_“ঠাকুর রাজষ্টেট,” ৮ জরিফ স্ লেন। 

রায় চুনিলাল বস্ু বাহাদুর এম্ বি, এফ. সি এস, আই এম্ ও, 
২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্ামবাজার । 

চুনিলাল নরকার বি ই, ৬১ ডায়মও হারবার রোড, খিদিরপুর । 



৩৬ সাহ্ত্যি-পরিষত্-পঞ্জিক। 

২২০ শ্রীযুক্ত জগদিজ্্রনাথ ঠাকুর, ৫১ রতন সরকারের গার্ডেন স্ত্রী । 

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাছুর, ৬ ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপর 
শ্রীযুক্ত জগদ্বদ্ধু দাস বি এল্, ৩১1১ বৈঠকখান। রোড । 

জগদ্বন্ধু মোদক, ২* রামকান্ত বস্থুর সীট, কাটাপুকুর, বাগবাজার | 

» জল্ধর সেন, ১৪।২ রামতন্ত্ বসুর লেন । 

২২৫ » জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল, ৫১ হুর্গাচরণ মিত্রের গ্রীট। 
» জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫ রামকান্ত বসুর স্ত্বীট । 

» জালিম সিংহ শ্রীমল, ১১৩ হারিসন রোড । 
» ডাঃ জিতেন্দ্রনাণ মজুমদার এম্ ডি, ২০৩।১ কর্ণওয়ালিস স্ত্রী । 
» জিতেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল, ৩৩ হরিশ মুখাঞজ্জির রোড, ভবানীপুর । 

২৩০ »* জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, বি এম্ সি, এফ. সি এস্, ১*০।১ অপার সাকু্লার রোড । 
» জিতেন্দ্রনাথ রায় (ক), ৪৫ গুরু প্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
» জিতেক্দ্রনাথ রায় (খ) বি এ, জমিদার, ৬ বারাকপুর ট্রীঙ্ক রোড, টাল।। 
» জিতেন্ত্রনাথ রাষ্ম চৌধুরী বি এ, ১৩১ রাধান্বাথ মল্লিকের লেন। 

» জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ৮৪ সীতারাম ঘোষের স্বীট। 

*» জীবনহরি মুখোপাধ্যায় বি এল,» ২১ গড়বাড়ী রোড, খিদিরপুর | 
» ডাঃ জে এন্ ঘোষ এম্ ডি, ৬৫।১ বীডন স্রীট । 

» জেকে দাসগুপ্ত বি এম্ সি, এ এম্, আই পি ই, এ এম্ আই, এস্ ই, 
২৮১ ঝামাপুকুর লেন। 

» জ্যোতিঃ প্রসাদ সর্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, ৭০ শাখারিটোলা লেন। 

» জ্যোতিভভূষিণ ভাছুড়ী এম্ এ, এফ. সি এস্, প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপক । 

২9০ » জ্যোতিশ্চন্দ্র বন এম্ এ, বি এল্, ২৪ রায়বাগান স্ট্রীট । 

জ্যোতিশ্ন্ত্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, কণ্টেোলার, ১ অবিনাশ মিরর লেন, দজ্জিপাড়া। 

» জ্ঞানচক্দ্র ঘোষ এম্ এ, ৩ মোহনবাগান রে! । 

» জ্ঞানেন্্রনাথ ঘোষ বি এ, ৫২ শ্তামবাজার গ্রীট । 

» জ্ঞানেন্্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্, ৪ উইলিয়ম্ল্ লেন, চাপাতল! ৷ 
২৪৫ ,» জ্ঞানেন্্নাথ রায়, (ক) ব্যারিষ্টার, ১ ওল্ড বালীগঞ্জ রোড। 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় খে), ২৮।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সাতক্ষীরা! হাউস, কাশীপুর । 

ডাঃ জ্ঞানেন্্রনারায়ণ বাগচী এল্ এম্ এস্, ৭ কালীতলা লেন । 

জানেন্রমোহন দাস, ৫৫ বেণিয়াপুকুর রোড, ইটালী। 

তারকচন্ত্র চক্রবর্তী এস্ এ, বি এল্, ৫২৫ কাসারিপাড়! রোড, ভবানীপুর । 

» রায় সাহেব তারকনাথ সাধু. বি এল্, ৯ মদনমোহন চাটুর্যের লেন। 

তারাকৃষ্ঃ শীল, ১১০ আহিরীটোলা স্রীট । 

» তারাগ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, “মহামায়। কুটীর++, ৮ পটলডাঙ্গা স্্ীট | 

» তারাগ্রসন্গ ঘোষ বিস্ভাবিনোদ, ১৩ বিশ্বাস নার্শারী লেন, বেলেঘাটা!। 

টি 

২৩৫ 

২৫৪০ 
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২৫৫ শ্রীধুক্ত তারিণীগ্রসাদ জ্যোতিষী, ৯২1৪ কর্পোরেশন স্ত্রী । 

৬০ 

২৩৫ 

২৭০ এ 

ডাঃ তিনকড়ি ঘোষ এল্ এম্ এম্, ২৩১ বেণেটোলা! স্ত্রীট, শোভাবাজার। 
তুলসীদাস কর এম্ এ, মেডিক্যাল-কলেজের অধ্যাপক । 
তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬৫।১ শীখারিটোল! লেন, বহুবাজার । 
ব্রেলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৮ কেদারনাথ বসুর লেন, ভবানীপুর । 
ডাঃ দক্ষিণারঞন দাস, এল্ আর দি পি এণ্ড এস্, এল্ এফ. পি এস্, এল. এম্, 

৭১ হারিসন রোড । 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, ৯৬ বেলতলা' রোড, কালীঘাট। 
কবিরাজ দক্ষিণারঞ্জন রায় চৌধুরী কবিভূষণ, এল, এম্ এস্, ৪৪1১ গ্রে স্্রীট। 
দয়ালচন্দ্র বন্গ, ৫* মির্জাপুর সীট । 

দামোদরদাস বর্মন জমিদার, ৫৫ ক্লাইভ সীট । 
দীননাথ দত্ত, ১২ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, টাল1। 

দীননাথ বস্তু, ৬* আপার সাকুলার রোড । 

ছুর্গানারায়ণ মিত্র, ৩ কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়ের লেন। 

কবিরাজ ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী, ৩০ সভাবাজার স্ট্রীট, সভাবাজার । 

হুর্গাশস্কর ভট্টাচার্য্য, জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ২৭ চৌরঙ্গী রোড । 

দেবক বাগচী, ৯২ গৌর লাহার গ্রীট। 
মাননীয় ডাঃ শ্রীুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্ এ, বি এল, এল. এল, ডি, 

সিআই ই, ২৭ স্ুরি লেন। 
শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সান্যাল এল, এম্ এম্, ১৩ রাধানাথ বন্থুর লেন। 

২৭৫ 9 

৮৩ 

২৮৫ 

দেবেন্দরচন্ত্র মশ্লিক এম্ এ, বি এল, ৬৯ সার্পেন্টাইন লেন। 

দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭ গৌসাই লেন, বাগবাজার। 

দেবেন্দ্রনাথ পাল ৰি এল: , ২৩২।২ আপার চিৎপুর রোড । 

দেবেন্ত্রনাথ বেজবড়,য়া বি এ, ৪০1১ গুরুণপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 

দেবেন্দ্রনাথ ভট্রাচাঁ্য, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ কলেজ গ্রীট। 
দেবেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ৫৫1৭ গ্রে সীট । 

দেবেস্র প্রসাদ ঘোষ, “দি ক্লোজ”, ১০৬২ শ্তামবাজার স্ত্রী । 

দেবেন্্রপ্রসাদ রায়, ডেপুটী ম্যাজিপ্টরেট, সাউথ রোড, ইটালী। 

দ্বারকানাথ চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল, ৭২ রসারোড, ভবানীপুর । 
ডাক্তার দ্বারকানাথ মিত্র এম্ এ, ডি এল, ২৫ নন্দরাম সেনের লেন, শোভাবাঁজার । 

দ্বিজেন্ত্রনাথ ধর এফ আর্ জি এদ্. বেঙ্গল আর্ট ডিও, ১ সরকার লেন। 
দ্বিজেন্ত্রনাথ বাগচী এম্ এ, ৭ কালীতল! লেন। 
দ্বিজেজ্জনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের স্ত্রীট। 

ডাঃ দ্বিজেন্্রনাথ মৈত্র এম্ বি, মেও হ্থাসপাতাল, ৭।১ গ্রাও রোড, নর্থ । 
ডাঁঃ ধনেন্ত্রনাথ মিত্র, এল. আর্ সি পি ( লগ্ুন ), এম আর্ লি এস্, 

৯৭ কর্ণওয়ালিস প্র । 



৩৮ 

৪৩ 

২৯৫ 

২৩০১৪ 

৩১৫. 
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প্রীধুক ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী জমিদার, ৯৭ বারাণসী ঘোষের স্বীট। 

ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়, ৩০1৩২ পটলডাঙ্গা স্রীট । 

ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ১৬ গড়পার রোড । 

ধীরাজকৃষ্ণ মিত্র, ১৬ ঘোষের লেন। 

ধীরেন্্রকৃষ্ণ বস্তু বি এ, ৯৫ গ্রে ট্টাট, শোভাবাজার। 

ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭* হারিসন রোড। 

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ক), ১৩৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট । 

ধীরেন্রনাথ দত্ত (খ), ১৫ পাইকপাড়া রোড, বেলগাছিয়৷ পোঃ। 

ধীরেন্্রনাথ মিত্র বি এল.. এফ সি এস্, ৮৯২ মন্জিদবাড়ী ফ্রীট। 

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জমিদার, ৭৪ বের্টিক্ সীট । 

নকড়ি রায় গুপ্ত, জেনারেল পোষ্ট আফিস, লালদীঘি। 

পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিগ্যাভুষণ ৩* নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের লেন, কালীঘাট। 
নগেন্্রকুমার মন্্রমদার, জমিদার, বাজিতপুর, “সাহিত্য-প্রচার পুস্তকালয়ের 

সম্পাদক, ৭৫ কুঠীঘাটা রোড, বরাহনগর | 

নগেন্বনাথ গঙ্গোপাধ্যাম্ন (ক) বি এ, এফ ই, ১৬ মাশুভোধ দের লেন, 

বিডন স্কোয়ার । 

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৪৮ গ্রে দ্্রীট। 
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩১ সীতারাম ঘোষের স্্রীট। 

নগেন্্রনাথ দে, এসিগ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার, সাহেব-বাজার, পি, টি, রেলওয়ে, 

১১* আহিরীটোল৷ সীট । 

নগেন্দ্রনাথ বসু, ৮ জগন্নাথ দত্তের লেন, গড়পার। 

নগেক্সনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল. 5 ৩২ শ্তামপুকুর স্ীট। 

নগেন্দ্নাথ রাহা, ২৯৩ অপার সাকু্লার রোড। 
কবিরাজ নগেন্স্রনাথ সেন গুপ্ত, ১৮1১ লোয়ার ছিৎপুর রোড । 

নগেন্্রনাথ ম্বর্ণকার এম্ এ, বি এল, ১ উল্টাডিঙ্গী জংসন রোড। 

ননীগোপাল মজুমদার, ৭০ রসারোড নর্থ ভবানীপুর । 

ননীগোপাল রায়, ৮৫ ছুর্গাচরণ মিত্রের স্ীট। 

নন্দলাল দে, ৭ স্ষ্টিধর দত্তের লেন। 

পণ্ডিত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, ১২ কাশী ঘোষের লেন। 

নবরুষ্ণ ভট্টাচার্য, সিটি বুক সোসাইটী, ৬৪ কলেজ স্বীট। 

নবগোগাল দত্ত উকীল, ৩৩।১ গুলু ওস্তাগরের লেন। 
নরলীধনজী, ৪৮ এজরা হট । 

নরেন্দ্রকুমার বস্তু, বি এল., ৪২ মির্জাপুর স্ট্রীট । 
নরেজনাথ চক্রবর্তী, ১৯ রামকান্ত বন্গর ১ম লেন, বাগবাজার। 
নরেক্জনাথ চক্রবর্তী এম্ এ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, কলেজ স্কোয়ার । 
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৩২* শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ, হেড এসিষ্টাপ্ট, মেরিন ডিপার্টমেপ্ট, 

রাইটার্স বিন্ডিংস্। 
, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬১ বলরাম দের স্ট্রীট । 

» নরেন্ত্রনাথ বন্থু, ডাঃ বস্থর লাবোরেটারী, ৪৫ আমহাষ্ট স্াট। 

»» নরেক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, ৭ সোম্ালো লেন । 

কুমার শ্রীধুক্ত নরেন্ত্রনাথ লাহা, এম্ এ, বি এল. ৯৩ 'মামহার্ট স্রাট | 

৩২৫ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ, বি এল. , ৭৮।৭৯ বীডন স্াট। 

» নরেন্ত্রনাথ সেন, এম্ এ, বি এল২, ১৫ নেবুতলা লেন । 
» নরেন্দ্রমোহন চৌধুরী, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ৬৫ হরিশ চট্টোপাধ্যায়ের স্াট, 

কালীঘাট । 

১ নরেশচন্দ্র বস, ৩৩ গিরিশ মুখার্জির রোড, ভবানীপুর । 

» নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল. , ৪৫ হরিশ মুখোপাধ্যায়ের রোড, ভবানীপুর । 
৩১০ », ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেন পুপ্ত, এম্ এ, ডি এল. ,৩ ডফ লেন। 

,১, নলিনচন্দ্র মিত্র, 81১ গোপাল বিশ্বাসের লেন, শ্ঠামবাজার্। 

» নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, পাথুরিয়াথাট! রাজবাটা। 

নাননীয় বিচারপতি শ্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এপ. , ৩৫ ওয়েনিংটন রী । 

শ্রীধুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্ডিত, ৭৫।১এ হরিঘোষের স্বীট । 

৩০৫ ,, পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বিগ্ভারত্ব, ২৫ বুন্দাবন মলিকের লেন। 

,, নিকুগ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২এ সচ্চামীপাড়া রোড । 

,, নিখিলনাথ মৈত্র, এম্ এ, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড । 

,, নিতাইহরি দে, এম্ এ, ৫১1২ রাজ! রাজবল্পভ স্বীট । 

» নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন প্রেম, ১৯৫।১ কর্ণওয়াপিস্ স্বাট। 

৩৪* ,, নিত্যানন্দ রাম, ৬৮1১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন:। 

নিবারণচন্ত্র ঘটক, বি এ, এম আর এ এস্, মিউনিসিপাণ প্রেসিডেশি মাজিষ্রেট, 

- টাউন হল। 

নিবারণচন্ত্র দত্ত, ৬১ বীডন ট্রাট। 

নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত, 'এম্ এ, বি টি, হেয়ার স্কুলের শিক্ষক, ৫৪ মিজ্জীপুর প্র । 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচাধ্য, এম্ এ, বি এস্ সি, ডিমনপ্রেটার, প্রেসিডেন্সি কলেজ, 

১০ ক্রাউচ লেন। 

নিম্মলচন্দ্র গুপ্ত, বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার, ২১ বহুধাজার স্্রীট । 

১, নির্্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯ মল্লিক লেন, শ্তামপুকুর | 

,, নীরজনাথ ঠাকুর, পোষ্ট মাষ্টার, রাইটার্স বিল্ডিং । 

,, নীরদরুষ্ণ রায়, ২১ কালী প্রসাদ চক্রবর্তীর স্ত্রী, বাগবাজার । 
নীলমণি চক্রবর্তী, এম্ এ, প্রেমিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক | 

৫* মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ নীলরতন সরকার এম্ এ, এম্ ডি, ৬১ হারিসন রোড । 

* নীহারচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৭৩।১ বেছু চাটুষ্যের সীট । 
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শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, ৬২ বেণিয়াটোলা স্রীট, হাটখোলা । 

» নৃপেক্জনাথ বনু বি এল, ৮ গোপাল বিশ্বাসের লেন, শ্ঠামবাজার । 

,, নৃপেন্ত্রনাথ মিত্র, ৭৯ আমহার্ট হ্রীট । 

» পঞ্চানন ঘোষ এম্ এ, বি এল., ১৭1১৮ শ্তুনাথ পণ্ডিত স্বীট, ভবানীপুর । 
,, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ১৯ বামবাগান লেন। 

» পধগানন মিত্র, এম্ এ, ১১৬ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রোড, বেলেধাট।। 

», পর্াননদাস মুখোপাধ্যার, এম্ এ, রিপণ কলেছ্গের অধ্যাপক, 

৩৬।৩৮ আমহাষ্ট” ষ্টাট। 

,», পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৪৬ বেছু চাটুর্য্ের সীট, ঝামাঁপুকুর । 

৩৩০ ১, পদ্মিনীমোহন নিয়োগী, রমানাথ কবিরাজের লেন, নেবুতল!। 
», পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি এ, ২৩ ফরডাইম্ লেন। 
» পরেশচন্্র সোম, ৭০ মেছুয়াবাজার স্বীট। 
»১ পশ্ডপতিনাথ দেব, ৬৭ বীভন স্ট্রীট । 

» ডাঃ পশুপতিনাথ মিত্র, এম্ বি, ৪৯1১ কর্ণ ওয্বালিস্ স্্বীট ৷ 

» পশ্ডপতিনাগ মুখোপাধ্যায়, ৬ অবিনাশ মিত্রের লেন, দর্জিপাড়া । 

, পশুপতিনাথ শম্ম! কবীন্ত্র, ৩১ রাজ! নবকৃষ্ঝ স্ত্রী । 

»» পাঁচকড়ি ঘোষ, ই, বি, এস্ রেলওয়ের একাউন্ট আফিস, শিয়ালদহ। 

, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধা।য়, বি এ, ১৩ দাসের লেন, বৌবাঁজার। 

» পীচুগোপাল মুখোপাধ্যার এম্ এ, বি এল., ১৬3।২ রূসা রেড, ভবানীপুর । 

»» পান্নালাল দীস, ১৬১ কর্ণওয়ালিস্ স্ত্রী । 

১ পান্নালাল মল্লিক, “মল্লিক লজ”, মাণিকতলা! মেন রোঁড। 

» প্যারীলাল সান্তাল বি এ, ২১ বেচু চাটুর্য্যের স্ীট। 

,, ডাঃ প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্ এম্ এস্, ৪৭ স্ুুকিয়। স্্বীট। 

, সমণ পুগ্জানন্দ স্বামী বহুসম্থৃত পিয়সীলী, বৌদ্ধধন্থীস্কুর সভা, ৪৬৭ হ্যারিসন রোড । 
», পুরেন্দুজুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৫ প্রতাপচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন। 
, পুলিনবিহারী দত্ত, ১ শিকদারপাড়। লেন, বড়বাজার। 

১ পুলিনবিহারী দাস, ১৬ সাউথ শিয়ালদহ রোড । 

» পুরণঠাদ নাহার এম্ এ, ৰি এল্, ২৫।২ মটুস্ লেন। 

» পুর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্সি, ৪৬ মুরারিপুকৃর রোড, মাণিকতলা। 
৩৮৯ ০ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ১২ মদনমোহন চাটুর্যের লেন, যোড়াসণাকো।। 

» পুর্ণচন্ত্র চট্রোপাধ্যার, ৯এ হোগলকুড়িয়া গলি। 

,, পূর্ণচন্ত্র লাহিড়ী রায় সাহেব, ৯ লোয়ার সাকুর্লার রোড । 
» পুর্ণচজ্জ সাহা, ২৫1১ শোভাবাজার স্ট্রীট । 

» পুর্ণচন্জ্র সেন, ( ক) ৫৭1১ সীতারাম ঘোষের স্্রীট। 

». পুর্ণচন্ত্র সেন এম্ এ, ( খ) ১২ জয়মিত্রের স্ত্রী । 
»  প্রকাশচক্তর দত্ত, ৯ অক্তুর দত্তের লেন। - 

৩৬৫ 

৬৩)৭৬ 

৩৭৫ 
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যুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ১৬ চন্দ্রনাথ চা্ু্য্যের রী, ভবানীপুর । 

, প্রকাশচন্দ্র মিত্র বি ই, ১৬ এ আমহার্ট রো। 
» প্রকাশচন্দ্র সরকার এম্ আর এ এস্, এম ডি, এস্ ডি, এম বি, ডি এফ এ, 

উকীল, ১৮ রসা রোড, নর্থ । 

১ প্রকৃতাদ বস্থ, ২০এ আতাবাগান লেন, গোয়াবাগান। 

,, প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী, ৬৯ রাজ! রাজেন্্রলাল মিত্র রোড, বেলেঘাট।। 

» ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মন্জুমপার এম্ ডি, ৩৪ থিয়েটার রোড । 

, প্রতাপচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্ এ, ৰি এল, ৮১ ওল্ড বৈঠকখানা ফাষ্ট লেন। 

» সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধায় রায় বাহাছর, এম্ এ, ডি এল. সি আই ই, 
১৬৮ কর্ণওয়ালিস্ স্্রীটু। 

৩৯৫ মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত প্রগ্ঠোতকুমার ঠাকুর, নাইট, বাহাছর, 

“প্রাসাদ”, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্াট্, পাথুরিয়াঘাট।। 

রীযু্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, প্রেসিডেন্পী কলেজের অধ্যাপক, ১1৩ প্রেমচাদ বড়াল স্টাট। 

,, ডাঃ প্রফুল্লচন্ত্র মিত্র এম্ এ, পি এচ. ডি, ১৯ ওল্ড বৈঠকখানা ফার্টলেন। 

,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের স্্াট্, পাথুরিয়া'ঘাটা। 

ও প্রাবোধচন্দ্র ঘোষ, ৪৩।১ বাবুরাম ঘোষের লেন। 

৪৮০ ১১ প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (ক", এম্ এ, এম্ এস, সি আই ( লগ্ন ), 

২৭ নারিকেলডাঙ্গ৷ নেন রোড । 

, 'প্রবোধচন্জ্র চট্টোপাধ্যায়, (খ) ৭১1৪ বেটি স্ত্রী । 
১ প্রবোধচন্দ্র দে, এফ. আর এইচ, এস্, ২৭।১ বিডন রো । 

, কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিগ্কানিধি, ১৫৫ কর্ণওয়ালিস স্াট। 
এ প্রবোধচন্দ্র সরকার, জমিদার, ৬৮ সাউথ রোড, ইটালি। 

৪৯৫ ১, প্রবোধচন্ত্র সেন এম্ এ, ৯ চিন্তামণি দাসের লেন, পটুয়াটোলা | 

১, প্রবোধচন্দ্র হালদার, ৬৩ কলেজ স্ত্রীট। 
, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এম্ আই, আর এস, ৭ কাপিদাঁসের লেন, নেবুতলা। 

 প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যার, ২২ বিন স্টাট। 
,, ডাঃ প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায়, এল্ এম্ 'এস্, ৩৬ স্কটন্ লেন। 

৪১* ১, প্রভাসচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩২ শাখারীটোলা লেন, বহুবাজার। 

১ শ্রভাসচন্দ্র বসু, ২ অভয়চরণ ঘোষের লেন, শামপুকুর । 

, প্রভাসচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্, ৩৪।১ এল্গিন রোড । 

», ডাঃ প্রভাসনাথ পাল, এল, এম্ এস্ং ৯ ব্যাপারিটোল! লেন, বহুবাজার । 

»  প্রমথনাথ চৌধুর্রী এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ১ ব্রাইট সীট । 
৪১৫ ১১ প্রমথনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল.,বি এ ( কেস্বিংজ ), বার-এটু-ল, ১৮ রাজা 

| নবকৃষ্ণ স্্ীটু। 

৩১৩ 

9 প্রমথনাথ দে,.৯৭ মাণিকতলা স্ীট । 

১ ডাক্তার 'প্রমথনাথ নন্দী এল, এম্ এস্, ১২ বিডন স্ত্রী । 
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শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ১*৬ আপার সাকুলার রোড । 
,» প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪ বীডন সীট । 

৪২০ » প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, ২*১ কর্ণওয়ালিস স্বীট। 
* প্রমথনাথ মল্লিক, ১২৯।১এ কর্ণওয়ালিস স্্রীট, শ্ামবাজার ৷ 

১ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ ক্যানাল রোড, ইটালি। 

» প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, ৩৫।২ বিডন সীট, গোয়াবাগান। 
,, প্রমথনাথ সান্তাল, ৯৯ মাণিকতলা মেন রোড । 

৪২৫ ,, প্রমথনাথ সেন বি এল্, ৩২ ল্যান্সডাউন রোড । 

»» ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় এম্ এ, ডি এস্ সি, ৭ বালিগঞ্জ সাকু্লার রোড । 

» প্রসন্নকুমার সেনগুপ্ু, ১০৪ মুসলমানপাড়। লেন। 

,» প্রসাদদাস গোস্বামী, ১৯৯ কর্ণওয়ালিস স্্ীট । 
»,. প্রসিদ্ধকুমার বনু, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস স্ীট। 

» ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী, ১১ অপার সাকুর্লার রোড । 

»»  প্রিক্নাথ মল্লিক বি এল্, চক্রবেড়ে রোড, নর্খ ভবানীপুর । 

মাননীয় শীযুক্ত রায় প্রিক্ননাথ মুখোপাধ্যায় বাহাছর এম্ এ, বি এল্, ইন্সপেক্টার 

জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন, ৩০ হ্াারিসন রোড। 
শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়লাল গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, বি এ, এম্ আর এ এস্, পিসি এস, 

১২ পারসীবাগান লেন। 

» ফকিরচন্দত্র চট্টোপাধ্যায়, কেল্নার কোম্পানীর অফিস, ৩২ চৌরঙ্গী রোড । 

» ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম এম এ, বি এল» ১৬ চেতলা হাট রোড, আলিপুর। 

» ফণীজ্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, ১ ল্যান্সডাউন লেন । 

», বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল,, স্মল কজ কোর্টের জজ, “দীনধাম,৮ 

৩০।৩ মদন মিত্রের লেন। 

» বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৬ কণীসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

» বঙ্কিমচন্দ্র সেন, এম্ এ, বি এল., ২০ শীখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

৪৪০ » বঙ্ষিমবিহারী গুপ্ত, জিওলজিক্যাঁল সার্ভে অব ইগ্ডিয়! আফিস, ২৭ চৌরঙ্গী রোড । 
«এ বঙ্কবিহারী দাস, ৩৫ সীতারাম ঘোষ স্ত্রী । 
» বঙ্কুবিহারী ধর, ২২ ফকিরঠাদ চক্রবর্তীর লেন। 

* বঙ্কুবিহারী বাছুড়ী বি এল., ৩৪।১ মদন মিত্রের লেন। 

«এ ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায় এল. এম্ এস. , ১৪৯।১১ কর্ণওয়ালিন স্ট্রীট । 
8৪৫ ১, বদরীদাস গোয়েন্ক। বি এ, বাশতলা৷ স্ত্রী, বড়বাজার । 

,» ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, ডি এসসি, ১২* লোয়ার সাকুর্লার রোড । 
» বরদাকাস্ত ঘোষ, ১৬৭ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর ।. 

»। বরদাচরণ মিত্র, এম্ এ, সি এন্ ১ জজ, ২৭ বনামলী সরকারের স্ত্রী । 
». বরদাদাস বনু, ডেপুটি ম্যাজিঠেট, খুনিদ্ছযা 

৪৫০ », বরদাপ্রসাদ বনু, ৭৯ হারিসন রোড। ক. 

৪৩৩ 

৪8৩৫ 



৪৫৫ 

৪৬৩ 

৪ ১৫ 

৩৭৪ 

৮৭৫ 

৪৮৪ 

৪৮৫ 

সাহিত্য-পরিষত্-পপ্রিক। ৪৩ 

্রীযুক্ত বরদাকাস্ত মজুমদার, 'শিশু'-সম্পাদক, ৬৫।১ বেছু চাটুর্য্যের স্ীট। 

55 

55 

25 

5 

বসস্তকুমার চক্রবর্তী, ৭৭ পটলডাঙ্গা গ্ীট। 

বসম্তকুমার বস্থ এম্ এ, বি এল, ৩২২ কীসারীপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৮ মোহনবাগান রে! | । 

বামাচরণ মন্ুমদার, ২১।১ আণ্টনীবাগান লেন । 
ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৮৮ বেছু চাটুর্য্যের হী । 

বাহাছুর সিং সিংহী, ২ পটু'গীজ চাচ্চ স্বীট। 
বিক্রমকুমার বন, ২৯৯ অপার সাকুলার রোড । 
বিজয়কুমার মৈত্র, “সান্তাল প্রেসে”র স্বত্বাধিকারী, ২৫ রাক্বাগান স্ত্রী | 

পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ দাস গুণ, সাহিত্যশাস্ত্রী, ৯৫ পাথুরিয়াঘাটা সীট । 
বিজয়কৃষ্ণ রায়, ১৪ রাজেন্দ্র মল্লিকের গ্বীট। 

বিজয়চন্দ্র সিংহ, ১৪৭ বারাণদী ঘোষের স্বীট। 

বিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী, ও জোড়াবাগান স্্রীট। 
বিজয়লাঁল দত, ২৩1৩ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ ভবানীপুর । 

বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ১* শস্তু বাবুর লেন, ইটালী। 

বিধুভূষণ সেন গুপ্ত বিদ্যাভূষণ এম্ এ, সংস্কত কলেজের অধ্যাপক । 
বিনয়কুমার সরকার এম্ এ, ২৬ স্থুকিয়। স্বীট । 

বিনায়কনাথ দত্ত, ৭৮।৮ নিমতল! ঘাট গ্রীট। 

বিনোদবিহারী গুপ্ত, ৫এ ও ৭এ নিমতল! ঘাট লেন। 

বিনোদবিহারী চট্োপাধ্যায়, ১২* মুক্তারাম বাবুর সীট । 

বিনোদবিহারী বন্ু বি এ, ৬৫।২ বাগবাজার স্্রট । 

বিপিনচন্দ্র পাল, ৫৫সি শাখারিপাড়। রোড, ভবানীপুর । 

বিপিনচন্দ্র মল্লিক, এম্ এ, বি এল., ১৫ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার। 

বিপিনবিহবারী গুপ্ত, এম্ এ, ৫এ ও ৭এ নিমতলা ঘাট লেন। 

বিপিনবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল, ৭।১ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ ভবানীপুর । 

বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্ এ, এটধি, ১৯ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, ঝাগবাজার । 

বিপিনবিহারী বসু, ৬৫।২ বাগবাজার স্ীট। 

বিপিনবিহারী সেন, এম্ এ, বি এল, ৮৯ আমহাষ্ট স্ব । 

বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এল, ২৩ নেবুতলা লেন। 

বিমলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের লেন, মনোহর পুকুর, কালীঘাট। 

বিমলাচরণ লাহা, ২৪ স্থুকিয়া স্ত্রী । 

বিরাজমোহন মন্তুমদার এম্ এ, বি এল, ২৯ চাউলপটা লেন, ভবানীপুর । 

বিশ্বেশ্বরগ্রসন্ন সেন গুপ্ত, ১৭ কুমারটুলি হ্ীট। 
বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, স্বপ্টিস চার্চেস কলেজ, কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার । 

বিহারীলাল পাল বি এল, ১৮১. ঠা সীট । 
বিহারীলাল রায় কবিরত্ব, ১১হ-কর্ণওয়ালিস ্রীট। 
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শ্রীযুক্ত রায় সাহেব বিহ্বারীলাল সরকার, ১* রামচণাদ নন্দীর লেন। 

,» বীরেন্দ্রকুমার দে এম্ এ, বি এল, ১৯।৩ ছকু খানদামার লেন। 

, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১* কালিদাস সিংহের লেন। 

৪৯০ ১, বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, আনালিটিকাল কেমিষ্ট, ডাঃ বস্থুর লেবরেটারী, 

৭৮১ হ্যারিসন রোড। 

,। ডাঃ বেনীমাধব চক্রবর্তী বি এ, এল. এম্ এস, 

২ বৈষ্ণবচরণ শেঠের ২য় লেন। 

» বায় বৈকুগ্ঠনাথ বস্থু বাহাছুর, ১৬৭ মাণিকতলা স্্ীট । 

»» বৈদ্যনাথ ঘোষ, ১১ রামকুঞ্চ দাসের লেন, বাছুড়বাগান । 

», বৈদানাথ সাহা এম্ এ, ১ কুমারটুলি সীট । 
৪৯৫ », বোধিসত্ব সেন এম্ এ, বি এল. ৯১ ছুর্গাচরণ মিত্রের সীট | 

মাননীয় শ্রীষুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্তী এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ২৩৭ লোয়ার সাকুলার রোড। 
শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফ্ী, ১৫০ অপার সাকুরলার বোঁড । 

, ব্রজনাথ চন্দ্র, ২২৪ কর্ণওয়ালিস দ্বীট | 

» ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এটণি, ৬১ কানাইলাল মুখাঞ্জি লেন। 

৫৩* ০» ব্রজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার, ৫৩ স্ুকিয়া স্বীট 
» ব্রজেন্ত্রকুমার শীল এম্ এ, বি এল. ৩৩।১ক নেবুতলা! স্্রীট । 
» ব্রজেম্ত্রনাথ বসু, ১২।১ বন্ুপাড়া লেন, বাগবাজার । 

»» ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম্ এ, পি এইচ ডি, ২৫ রামমোহন-সাহার লেন। 

১ ব্রজেন্ত্রনাথ সেন, ব্যাঙ্কার ও মার্চেন্ট, ২১ বহুবাজার সীট । 

» ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত, ট,ডেপ্টস লাইব্রেরী, ৬৭ কলেজ ্টাট। 

,, ব্রজেন্দ্রলীল মিত্র এম্ এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, ৫৭ চৌরঙ্গী রোড। 

» ব্রহ্গকিশোর মুখোপাধ্যায় বি এ, হিন্দুস্কুলের শিক্ষক, কলেজ স্কোয়ার । 

» রায় বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছর বি এল., ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট, আলিপুর । 

২৭৩ ওল্ড বৈঠকখান! বাঁজার রোড । 

», ভবতারণ সরকার বি এ, শ্রীরৃষ্ণ-পাঠশালার প্রধান শিক্ষক, 
১৪ হরীতকীবাগান লেন। 

৫১০ ১, তবতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সপী কলেজ, ২৭ শিকদারপাড়া রোড, কালীঘাট। 
»  ভবানীচরণ ঘোষ, ৬ জরিফ স. লেন। 

১, ভবানীচরণ লাহা, ২২৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ত্রী । 
»  ভবেন্্রচন্দ্র রান্ন, নড়াইল হাউস, কাশীপুর । 

» পণ্ডিত ভবেক্ত্র শাস্ত্রী, সংস্কৃত টোল, ৭ শুঁড়া থার্ড লেন, বেলেঘাটা। 
৫১৫ » ভীমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ, বি এ, বি এস্সি, বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুলের 

ূ অধ্যাপক, ৪৬ মুরারিপুকুর রোড । 
»» ভুবনকঞ্জ মিত্র কবিবর, ৬৮ সিমলা ই্রীট। 

% ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ভি এল্ এম্ এস্, এফ টি এস্, ৬ মদন মিত্রের লেন। 
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শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন চট্টোপাধ্যান, হাওলাদার, ৩২ হরীতকীবাগান লেন। 

ভূবনমোহন রান, ২১ পটুয়াটোলা লেন। 
ভূতনাথ দত্ত, ২ বীডন স্ত্রী । 

ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬* পার্বতীচরণ ঘোষের স্ট্রীট । 
ভূতনাথ মিত্র, ১৫৯ আহিরীটোলা! স্্ীট। 

ভূপেন্দ্রকুমার বন্থু, ৪২ বৃন্দাবন বসাকের লেন, আহিরীটোল!। 

তৃপেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এই্টিমেটার, ৫০ ল্যান্সডাউন রোড । 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৮।৯ চোরবাগান সেকেগ্ড লেন। 

ভূপেন্্রনাথ মৈত্র এম্ এদ্ সি, এসিষ্টাণ্ট, জিওলজিকাল ডিপার্টমেণ্ট, 

প্রেসিডেন্সি কলেজ। 

ভূঙ্গেশ্বর শ্রীমানী বি এ, এটণ্রি, ৩৪ মল্লিক লেন, শ্তামপুকুর | 

কবিরাজ ভোলানাথ গুপ্ত কবিভূষণ, ৩৭৭ আপার সাকুলার রোড । 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ২৫।২৬ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 

মণিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ, ৫৬ নিয়োগীপুরুর লেন, ভালতলা। 

মণিমোহন মিত্র, ২৭।১ যুগলকিশোর দাসের লেন। 

মণিমোহন সেন এম্ এ, মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক, ৭০ স্ুুকিয় স্ত্বীট। 

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 

মণীন্দ্রকুমার বস্তু, কন্টাাক্টর, ১২ রামকৃষ্ণ দাসের লেন । | 

কুমার মণীন্দ্রচন্্র সিংহ বাহাছুর, পাইকপাড়া রাজবাড়ী, কাশাপুর পোঃ। 

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, পোষ বক্স নং ৪৩১, ৩২ জ্যাকসন লেন। 

মণীন্দ্রনাথ মিত্র বি হল্, ৫ হারিসন রোড । 

মতিলাল ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার । 

কবিরাজ মথুরানাথ মজুমদার, কাব্যতীর্ঘ, কবিচিন্তামণি, ২ বালাখান। স্ীট। 
মধুসদন ভট্টী চার্ধ্য বি এ, ২৭৩ বৈঠকথান! সেকেগড লেন । 
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৰি ই, ৭৯ কর্ণওয়ালিস ট্রাট । 
মনোমোহন ঘোষ, ৪।১ উমেশচন্দ্র দত্তের লেন। 

রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর এম্ এ, এম্ মার এ এস, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, 
১৪।১ পামার বাজার রোড, ইটালী। 

মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১১ হেয়ার স্বীট । 
মনোমোহন বস এম্ এ, বি এল, ২৩৯ অপার সাকুলার রোড । 

মনোজমোহন বস্থ বি এল, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার | 

মনোরথ রায় বি এ, স্কটিস্ চার্চেদ. কলিজিয়েট স্কুল, ৩ নন্বকুমার চৌধুরীর লেন। 

কবিরাজ মনোরঞ্জন সেন, ৫৫।১ গ্রে স্বীটু। 
মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, গিরিডি। 

মন্থনাথ গোস্বামী ভক্তিবিনোদ, ১১৫।১ লোয়ার সাকুলার রোড । 

মন্মথনাথ ঘোষ এম্ এ, (ক) ৯* স্টামবাজার স্রীট । 
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শ্রীদূক মন্মথনাথ ঘোষ (খ), ১৬ রস! রোড, সাউথ, কালীঘাট। 
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মন্মথনাথ চক্রবর্তী, ইত্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ৯২ বছবাজার সীট । 
মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ১ কাটাপুকুর লেন। 

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় 'এম্ এ, ৰি এল, ৪৪ মীর্জাপুর ইরা । 

মন্মথনাথ রায়, (ক) ৯১1৪ ছুর্গীচরণ মিত্রের স্ত্রী । 
মন্মথনাথ রায় এম্ এ, বি এল., (খে) ২ বলরাম বসুর প্রথম লেন, ভবানীপুর । 

মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ, ২৮ রামকান্ত বন্র সীট, বাগবাজার | " 
মন্মথমোহন বস্থু এম্ এ, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার । 

মহীন্দ্রমোহন চন্দ, ৬৭ সিমলা স্ব । 

মহীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এটনি, ৩৩ ম্যাক্লিউড গ্রীট। 

মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল, ল্যাণ্ড রেকর্ড ডাইরেক্টরের পার্শনাল এসিষ্ট্যাণ্, 
রাইটার্স বিজ্ডিংস্, লালদীঘি। 

ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এম আর দি এণ্ ( লগ্ন ), ১ বীডন সীট । 

মহেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, যোড়াসাকো।। 

মহেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৫ আনন্দ চাট্র্যের লেন, বাগবাঙ্জার। 
মহেন্দ্রলাল মিত্র, ৫৭ চৌরঙ্গী রোড । 

মুকুন্দলাল লায়েক, এম্ এল. লায়েক বানাঞ্জি কোং, ৫ কষ্খদাস পালের লেন। 

মৃণীলকাস্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার। 
মোহিতচন্দ্র বস্তু এম্ এ, বি এল, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্বীট। 

মোহিনীমোহন চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল, ৮২ সীতারাষ ঘোষের স্ট্রীট । 
মোহিনীমোহন দত্ত বি এল, অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ, ১১ ঘোষের লেন। 
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এটণি, ৩৩ ম্যাকলাউড ফ্রী । 
যতীন্্রকিশোর চৌধুরী, এম্ এ, মেটোপলিটন কলেজের অধ্যাপক, ৩৬1৪।১ 

বেণেটোল! লেন। 
রায় যততীন্দ্রনাথ চৌধুরী গ্রীক, এম্ এ, বি এল. , জমিদার, কুঠিঘাটা, বরাহনগর । 

যতীক্জনাথ দত্ত, “জন্মভূমি*র সম্পাদক, ৩৯ মাণিক বস্থুর ঘাট গ্রীট। 
যতীন্্রনাথ বস্থ এম্ এ, এটি, ১৪ বলরাম ঘোষের ্ীট। 
যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল, ৬৯ গ্রে স্বীট। 
ডাঃ যতীন্্রনাথ মৈত্র এম্ বি, ৭১ বীডন সীট । 

যতীন্ত্রনাথ মল্লিক, ৫৮ হরি ঘোষের ধ্রীট । 

যততীন্্রনাথ রায় এম এ, ১৫৯ বহুবাজ্জার সীট । 
বতীন্ত্রনাথ সেন, ১২১৩ সি বদরীদাস টেম্পল স্্রীট। 
যতীন্রনাথ লাহিড়ী এম্ এ, এম্ এল, ৪২ হুরিশ্চন্্ মুখাজ্জর রোড, ভবানীপুর । 
যতীন্রমোহন ঘোধ বি এল, ৫২1৩ স্ুকিয়া ট্রাট। 
বতীজ্মোহন বাগচী বি এ, ৫ শ্টামাচরণ দের সীট । 
বর্তীত্মোহন রায়, ১৬ সাগর ধরের লেন। 
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শ্রীযুক্ত বতীশচন্দ্র সমাজপতি, ২১ রামধন মিত্রের লেন, শ্তামপুকুর | 

» যছুনাথ কাঞ্জিলাল এম্ এ, এম্ এল্, ৩২ হুজুরী মলস্ লেন। 

» যাদবগোবিন্দ রায়, ৬১ বলরাম মজুমদারের স্্ীট, হাটখোল! । 

» যাদবচন্দ্র মিত্র, ১২২২ অপার সাকু লার রোড । 

» যামিনীকান্ত সেন বি এল, জমিদার, ৯ চৌরঙ্গী লেন । 

» যামিনীকুমার মিত্র, ৫ সিমলা লেন, সিমলা । 
» যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা! মুক ও বধির-বিদ্যালয়, 

| ২৯৩ অপার সাকু'লার রোড। 

» কবিরাজ যামিনীভূষণ রায় এম্ এ, এম্ বি, ৩৭১ অপার চিৎপুর রোড, 

| যোড়ার্সাকো।। 

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র এম্ এ, ১২ হর্গাচরণ পিতুড়ী লেন। 
৫৯৫ শ্রীযুক্ত কবিরাজ যামিনীরঞ্জন সেন গুপ্ত, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ব, ৫১ স্থুকিয় স্ট্রীট । 

» যুগলকুষ্ণ বস্তু, ১২।১ নীলমণি মিত্রের স্ীট। 

» যোগীন্দ্রনাথ বস্থ বি এ, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের স্্রীট। 

» যোগীন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তরত্ব, কাব্যভূষণ, এম্ এ, ২৪ গিরিশ বিষ্ভারত্ব পেন। 

» যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, ১০৩ মাণিকতলা স্্রীট। 

৬৯০ ৯» যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সিটিবুক সোসাইটা, ৬৪ কলেজ স্রীট। 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, “বিক্রমপুর”-সম্পাদক, ১৫৮।১।১ বৈঠকখানা রোড 

০ যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল.» এইপি, ১৭১।১ মাণিক তলা স্ত্রী | 

» যোগেন্রচন্ত্র নাগ বি এদ্ সি, এম্ পি ই এস, ১৬৫ মাণিকতলা স্রীট । 
» ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ দাস, ১৬ গোলোক দত্তের লেন, হাটখোল। । 

৬০৫ ,» যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ ( অকৃনন ), ৩৮২ লোয়ার সাকুলার রোড । 

এ যোগেন্ত্রনাথ মিত্র এম এ, ( ক) ১৯৪1১ কর্ণওয়ালিস ফ্রী । 

» যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, (খ) ৭১৭২ গ্রে ট্রাট। 

» যোগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল,, 

১৭ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টালা । 

» কবিরাজ যোগেন্্রনাথ সেন বৈগ্রত্ব, বিগ্যাভৃষণ, এম্ এ, 
৩১ প্রপন্নকুমার ঠাকুরের ফট । 

» ঘযোগেন্দ্রনারা়ণ মজুমদার এম্ এ, বি এল ৯।১ সীতারাম ঘোষের স্ত্রী । 

১ যোগেন্্রলাল রায় চৌধুরী, ২ শোভাবাজার সীট । 
১, যোগেন্দ্রলাল সিংহ, ১৬ বাছড়বাগান ২য় লেন। 

১» যোগেশচন্দ্র বন্থ বি এল ৯১ গোবিন্দ সরকারের লেন, বহুবাজার। 
৪ যোগেশচন্দ্র মিত্র, ৫৪1১ চুপাপুকুর লেন। 

৬১৫ » যোগেশচন্জ্র রায় বি এল. , ৩*।৩ চন্দ্রনাথ চাটুর্যের সীট, ভবানীপুর । 
এ যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল, ১ করিস চাচ্চ লেন। 

এ যোগেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ৬।৭ ক্লাইব ক্্বীট। ২ম 

৫৯৩ 

৬১০ 
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শ্রীদুক্ত রজনীকান্ত শর্মা মজুমদার বি এ, ২৩1৩ রায় সীট, ভবানীপুর । 

”» রূজনীনাথ সমাদ্দার, ১৬৭।৫ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট | 
৬২০ » রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটনি, ১৭।২ লোয়ার সাকু্লার রোড । 

» বণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১১ পাখুরিয়াঘাট। স্ব । 

« রবীন্দ্রনাথ বনু, হাইকোর্টের ট্রান্সলেটার, ৫৩ তালপুকুর রোড । 
, রবীন্দ্রনাথ মিত্র ব্যারিষ্টার, ৭৬ পন্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 

,, রবীন্দ্রনাথ সেন, ৬ বেছু চাটুর্য্যের স্ট্রীট । 
» ববীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, ৫।২ ঘোষের লেন। 

এ বূমনীমোহন ঘোষ বি এল, আসাম 'ও বেঙ্গল জেনারেল পোষ্ট মাষ্টারের 

পার্শনাল এসিষ্টাও, জেনারেল পোষ্ট আফিস। 

, রা'মকান্ত ভষ্টাচাধ্য এম্ এ, বি এল , ৭৭ ল্যান্স ডাউন রোড । 

» রুমা প্রসাদ মিত্র, ম্যানেজার, ৬ঈশানচন্্র মিত্রের ষ্টেট, ১৫৯।১ বহুবাজার স্ট্রীট । 

» রমেন্দ্রগতি ুস্তফী, ৬ কমারশিয্াল বিন্চিংস্। 

৬৩৯ ১, রমেশচন্্র আচার্য চৌধুরী, ৪ নন্দলাল বন্ুর লেন, ধাগবাজার | 
»» রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, পি আর এস্, এম আর্ এ এস্, এম্ এ এস বি, 

১৬ চন্দ্রনাথ চাটু্যের স্্রীট 
,, রায় রসময় মিত্র বাহাছুর, এম্ এ, হিন্দু কুলের প্রধান শিক্ষক, ১২ চোরবাগান লেন 

,», রপসিকলাল দত্ত এম্ এস. পি, ৭৮ মাণিকতলা স্রীট । 
»১ বুসিকলাল রায়, সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ৬* অখিল মিস্ীর লেন। 

৬৩৫ ১, রাইচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৫ কারবাল। ট্যাঙ্ক লেন। 

, ডাঃ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭১1১ জ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। 

» রাখালচন্দ্র দত্ত, ১১৩ অপার চিৎপুর রোড । 

» রাখালচন্দ্র পালিত এম্ এ, স্াসন্তাল কলেজের অধ্যাপক, 

১১।৫ রামকুষ্ দাসের লেন, বাছড়বাগান । 

»» রাখালদাস বন্দ্যোপাধায় এম্ এ, এম আর এ এস. , ৬৫ সিমলা স্ট্রীট । 
৬৪০ *, রাখালমোহন ৰন্দ্যোপাধ্যাক্স এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিস্রেট, আলিপুর, ২৪ পরগণা। 

» রাজকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ, ৬১ সীতারাম ঘোষের সীট । 

» রাজচন্দ্র চন্দ্র এম্ এ, এটর্ণি, ২৩ ওয়েলিংটন ট্রাট। 

» রাঁজশেখর বস্থ এম্ এ, বেঙ্গল কেমিক্যাল এগ ফার্ম্নাসিউটিকাল ওয়ার্ক সের 
ম্যানেজার, ৯২ আপার সাকুণলার রোড। 

» রাজেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তফী, ৬৭।১ হুর্গাচরণ মিত্রের স্্রীট। 

৬৪৫ » সার রাজেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কে সি আই ই, ৭ হ্যারিংটন গ্রীট। 
» কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, ৯* বারাণসী ঘোষের স্কীট | 
» বাজেন্জলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ১৫ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 
» রাজেজ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৩ ব্রজলাল মিত্রের লেন। 
» র্লাধাকান্ত রায়, ১৭ রাজাবাগার জংসন রোড । 

৬২৫ 
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৬৫৯ শ্রীবুক্ত রাধাকুমুদ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ২৬ সুকিয়া স্ত্রী | 

৬৫৫ 

৬১৩ 

৬১৫ 

৬৭৩ 

৬৭৫ 

৬৮৩ 

?5 

45 

চিট 

রাধাকৃঞ্ণ বিশ্বাস এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, কলিকাত|। 

রাধাগোবিন্দ গোস্বামী, ২৬ বস্থুপাঁড়া লেন। 

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর এল্ আর্ সি পি, লেগুন), ১০৭ শ্টামবাজার কীট । 
রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল» ৮।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্ামপুকুর । 
পণ্ডিত রাধারমণ বিস্যাভৃষণ, ৪৫ শ্তামপুকুর স্রীট | 

রাধেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ২২1১ সেপ্ট জেম্ম্ লেন। 

রাজকুমার চক্রবর্তী, ৮৭ সীতারাম ঘোষের ইট । 
রামকৃষ্জ চট্টোপাধ্যায়, লাউসেন ঘোষ এণ্ড কোং, ১১৩ মনোহর দাসের চক, 

| বড়বাজার। 

রামগতি সরকার এম্ এ, বি এল্, ১* কেদারনাথ বস্থুর লেন, ভবানীপুর । 

রামচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল, ৫২ স্ুকিয়া স্রীট। 
রামচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল.. সি আই ই, ২৩ বেচু চাটুধ্যের স্ত্রী, বামাপুকুর । 

রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, “মণিলাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, ৪* গরাণহাটা স্ত্রী । 

রামরাখাল ঘোষ, “ইশ্ডিয়। প্রেসে”র স্বত্বাধিকারী, ২৪ মিডিল রোড, ইটালী। 

রামহরি ভড় বি এল, ২৩ রামমোহন সাহার লেন, শু'ড়িপাড়।। 

রামেশ্বর সেন, ধুবরী জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, 
৮১।২ বলরাম দের স্ট্রীট । 

রূডমল গোয়েন্ক, ৫৭ বড়তল। স্বীট, বড়বাজার । 

রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩ বলদেপাড়া রোড । : 

রেবতীমোহন সেন, মূক ও বধির-বিদ্ভালয়ের শিক্ষক, ২৯৩ অপার সাকু'লার রোড । 
লছমীটাদ আগরওয়ালা, ৪ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন। 

ললিতকুমার চক্রবর্তী, “বাসস্তী প্রেসে'”র ম্যানেজার ও প্রোপ্রাইটর, 
৭৭ পটলডাঙ্গা গ্্রীট | 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্তা রত, এম্ এ, ৭০ অখিল মিল্ত্রীর লেন। 

ললিতচন্্র মিত্র এম্ এ, ৬ দীনবন্ধু লেন। 
ললিতমোহন ঘোঁষ, ১।১ উল্টাডিঙ্গী রোড । 

ললিতমোহন দে, স্মলকজ, কোর্ট, রেশ্ুন । 

ডাঃ ললিতমোহন বসাক, ৬৭ হুর্গাচর্ণ মিত্রের স্ত্রী | 
ললিতমোহন মল্লিক, ২ লালবাজার স্ত্রীট । 
রায় ললিতমোহন সিংহ রায় বাহাছুর, ৪ ক্রীক রে! । 

লালমোহন ঘোষাল, ডিমনষ্্রেটর অব ফিজিওলজি, ১১1৭ রামরুষঃ দাসের লেন। 

লালমোহন রায়, ৮ সৃষ্টিধর দত্তের লেন। 

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাক়্ এল্ এম্ এস্, ৬* পাঁধুরিয়াঘাটা। স্তর । 
শচীক্জপ্রসাদ বন, ২৯ কলেজ সীট । 

শরচজ্জ চৌধুরী এস» সি, চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয়ের বাড়ী, বাছড়বাগাঁন লেন্। 
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প্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, ২২ মিরজাফর্স লেন। 
শরচ্চঙ্ত্র দত্ত বি এ, এটর্ণি, ৬৮1৩ মুক্তারাম বাবুর সীট । 

রায় বাহাছুর ডাক্তার শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্, 

১৯ ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা । 

শরচ্চন্দ্র বসু, ১০১1১ মেছুয়াবাজার গ্রীট । 
শরচ্চন্দ্র ক্লিক, ৪৩ শ্রীগোপাল মলিকের লেন |. 

ডাঃ শরচ্চন্ত্র মিত্র, এল্ এম্ এস্, ২ নীলমণি মিত্রের স্ত্রী, টালা। 

শরচ্ন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ১৬* বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 

ডাক্তার শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত এল্ এম্ এস্, ৩১ কালীবাড়ী লেন, চোরবাগান। 

শরতকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, আ্যাসিষ্টাণ্ট একাউন্টাণ্ট জেনারেল, বেঙ্গল। 

শরৎকুমার মিক্র বি এ, ৫৪ হাঁজরা রোড, বালীগঞ্জ । 

শরৎকুমার চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, 

২৭ দিহি শ্রীরামপুর রোড, ইটালী। 

শ্রৎলাল বিশ্বীস এম্ এমসি, ৪ ভাফ লেন। 

শশধর রায় বি এল. (ক), ৪৩ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 
শশধর রায় এম্ এ, বি এল্,, খে), ১৮২ হবিশ মুখাজির রোড, ভবানীপুর । 

শশাঙ্কজীবন রায় এম্ এ, বি এল্ ৩৭ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের লেন, ভবানীপুর । 

শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ সীট । 

শশিভৃষণ ভট্টাচার্য বি এ, ল্যাণ্ড এ্যাকিউজিসন অফিসার, ২৪ পঃ, 

৩1১।১ এ রামরতন বন্থর লেন 

ডাঃ শশিভৃধণ মিত্র এম্ বি, বি এসসি ( লগুন ), ৩৬ ওয়েলিংটন স্ত্রী । 

শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায়, “বন্থুমতী”র সম্পাদক, ৪1১ বলরাম ঘোষের সীট । 
শশিভূষণ সেন, ২৫ ব্রজনাথ দত্তের লেন। 

শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এটনি, ৮ জেলেটোল! লেন, কাসারীপাড়া 
শান্তিসাধন বিশ্বাম, ৮ রূপনারায়ণ নন্দনের লেন, ভবানীপুর । 

শিবকৃষ্ণ দে, ১৫১ মাণিকতল! স্্রীট। 

শিবচন্ত্র দেব বি এল, ৭৮ মনসাতলা লেন, খিদিরপুর । 

শিবনাথ বস্তু, ৭৯।২ মুক্তারাম বাবুর সীট । 

ডাঃ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ বি, ১৭ মোহনবাগান রো। 
শিবনাথ শান্্রী এম এ, ২৫ স্ুকিয়! স্বীট। 

শিবশঙ্কর সাহা! ৬৭ নিমু গোস্বামীর লেন। 

শিবাপ্রসঙ্ন ভট্টাচার্য বি এল, ৫ রামকান্ত মিশ্ত্রীর লেন। 

শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড । 

কবিরাজ শীতলচজ্ চট্টোপাধ্যায়, ৫৭ সুকিয়া সীট । 
শুদ্ধানন্দ ন্যামী, “বেবালয়ে”র সম্পাদক, ২৭এ গোপাল মল্লিকের লেন । 



সাহিত্য-পরিষণ্-পঞ্জিকা | ৫১ 

৭১৫ ্রীযুক্ত শৈলজানাথ রায় চৌধুরী, সাতক্ষীরা হাউস, কাশীপুর । | 

« শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ৫২ অখিল মিস্ত্রীর লেন। 
মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষণ দেব বাহাছর বি এ, এটি, ২৫ শ্তামপুকুর স্্রীট । 

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৫৪ মধু রায়ের লেন। 
এ শৈলেন্দ্রনাথ বনু, ১৪ বলরাম ঘোষের স্্রীট 

৭২৯ » শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ, ৩২।৭ বীভন গ্্রীট। 
» ডাঃ শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, বি লিট, পি এইচ. ডি, এম্ আর এ 

এন্, ব্যারিষ্টার,৮*এ হাজরা রোড, কালীঘাট। | 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্তামলাল গোস্বামী, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস্ ্্বীট । 

শ্রীযুক্ত শ্তামলাল বস্থ্, ৮২ শ্রামবাজার হ্ীট। 

» স্ঠামলাল মল্লিক, নন্দালয়,” ২৬১ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ্রীট। 

৭২৫ ১ শ্ঠামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, ১৩৬ কর্ণওয়ালিস্ স্বীট। 

» শ্ামাচরণ পাল, ১৫ ছিদাম মুদির লেন, দর্জিপাড়া । 

» স্টামাচরণ সরকার, ১১২।১ মাণিকতলা স্ীট। 

» কবিরাজ শ্ঠামাদাস বাঁচস্পতি-সার্বভৌম-শিরোমণি-সরম্বতী-ক বিভূষণ, 

৪০ গ্রে স্রীট। 

» কবিরাজ শ্ঠামাপ্রসন্ন সেন শান্জ্রী, কবিরত্ব, ৩১ শোভাবাজার স্রীট। 

» রায় সাহেৰ শ্রীরুষ্ণ মহাপাত্র, রায় বাহাছ্র, ডেপুটী স্থপারিশ্টেঞ্ডেণ্ট অব পুলিশ, 

১০1১ সেপ্ট জেম্স্ স্কোয়ার । 

« ভ্রীগোপাঁল ভদ্রাচার্ধ্য এম্ এ, বি এল্, ৫২ ব্যাপারীটোল৷ লেন, বহুবাঁজার । 

রায় শ্রীনাথ পাল বাহাছুর, ৫৩ মীর্জাঁপুর স্ত্রী । 

রাজা শ্রীযুক্ত শ্রনাথ রায় বাহাছর, ৬৮ শোভাবাজার স্রীট। 
জরযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ বি এল্, ৫।২ মহেশচন্দ্র চৌধুরীর লেন, ভবানীপুর । 

» শ্রীশচন্ত্র পাল, ৪১ সিমলা রোড, হালসীবাগান। 
» শ্রীশচন্দ্র রায় বি এ, "ত্রাঙ্ম বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ৩১ ঝামাপুকুর লেন।, 

» আ্ীশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, ২৩৮২ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা | 

» যোড়শীচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল, ৮৫ গ্রে স্ত্রী । 
» সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল , মুন্সেফ., বোলপুর । 

৭৪০ ০ সচ্চিদানন্দ দত্ত, ৩১১ নয়ানাদ দত্তের স্বীট । 

» সজনীকান্ত সিংহ বি এল্, ১৭৮এ মুক্তারাম বাবুর স্ত্বীট। 

এ সতীন্দ্রমোহন রায়, ৩।১৫ গৌরীবেড়ে লেন। 
» সতীন্দ্রসেবক নন্দী, ১৭ সিকদারবাগান গ্্ীট । 

«এ সতীশচন্জর ঘোষ (ক) বি এল্, ২৫ চন্দ্রনাথ চাটুর্যের হ্রীট, ভবানীপুর। 

» সতীশচজ্জ ঘোষ খে) বি এল, ৭৯ লিন্টন্ স্্ীট । 

এ সতীশচজ্জ দত, রাপাধাট, নদীয়া । 

৭৩৩ 

৭৩৫ 

৭6৫ 



৫২ 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র দাস গুপ্ত বি এ, ৯* মাঁণিকতল! মেন রোড । 

ঠ্ 

$9 

সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী বি এ, এটনি, ১১৩ গ্রে স্্ীট। 

ডাঃ সতীশচন্ত্র বরাট, ১০২ মস্জিদবাড়ী স্্ীট । 
৭৫* » সতীশচন্দ্র বন্থ, ২৪ কালিদাস পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট। 

মহামহোপাধ্যায় ভাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ এম্ এ, পি এইচ. ডি, 

্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, ১১৮1১ মস্জিদবাড়ী স্্রীট। 

৭৫৫ 

৭৩৬৩৪ 

৭৩৫ 

৭৭০ 

৭৭৫ 

১1 গত ৮ 

২৬১ কানাইলাল ধরের লেন। 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ক) এম্ এ, রিনি কলেজের অধ্যাপক, 

কেমিক্যাল ল্যাবরেটারী। 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, থে) ৫২ ঘোষের লেন। 

সতীশচন্দ্র রায়, ১১ চৌরঙ্গী লেন। 

সতীশচন্দ্র সরকার, ৬ পঞ্চানন ঘোষের জেন । 

সতীশচন্দ্র সিংহ, ৩৩এ মহেন্দ্র গোম্বামীর লেন। 

সত্যচরণ বনু এম্ এ, সি এম্ এস্ কলেঞ্জের অধ্যাপক, 

১২ দেওয়ানের গলি, সোনাগাছি। 

সত্যচরণ লাহা৷ এম্ এ, বি এল্, ২৪ সুকিয়! গ্বীট । 

সত্ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ কাশীনাথ বস্থুর লেন। 

সত্যানন্দ বনু এম্ এ, বি এল্, ৮৮ ধন্মতলা স্বীট । 

সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ । 

সত্যে্জনাথ দত্ত, ৪৬ মস্জিদবাড়ী স্ত্রী । 

সত্ক্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২ সেকরাপাড়া লেন, বহুবাজার । 

সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 

সরলকুমার বস্থ, ৫৫ চুণাপুকুর লেন। 

সরোজকুমার চৌধুরী, ৪০ গ্রে সীট । 
সরোজবন্ধু নিয়োগী, ১২৯।১ বনহুবাজার ফ্রী । 

সলিলেন্্রমোহন ঘোষাল, ৩/১এ নলিন সরকারের ্রীট। 
সাক্ষীগোপাল বড়াল, ১/১ নিক্দারপাড়া৷ সীট, বড়বাজার। 

সাতকড়ি অধিকারী এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ২৪ হ্যারিসন রোড । 

সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্তভৃষণ, ১৫ আহিরিটোলা স্ত্রী । 

সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে স্্বীট। 
সারদাপ্রসাদ সেন, ৪৯ কাসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

সিদ্বেস্বর দাস ঘোষ, ৩ রঘুনাথ চাটুধ্যের স্বীট। 
পণ্ডিত সীতানাথ কাব্যরত্ব, ২ রামমোহন সাহার লেন। 

সীতারাম বন্য্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ঃ ৬ গোবিন্দ ঘোষের লেন, ০০ | 

স্হীজ্নাথ ঠাকুর বি এল্, ৬ স্বীরকীনাথ ঠাকুরের লেন ) 

. কুবোধকৃ্ণ বিশ্বাস -এম্ এ, বি এল্ সি, ৪ ভাঁফ: লেন: 



৭৮০ প্রযুক্ত সুবোধচন্ত্র মহলানবিশ বি এস্সি, এফ. আর্ এস্ ই, ২১৭ কর্ণওয়ালিম্ ধ্ীট। 
এ সুবোধচন্দ্র রায় বি এ, কে) ৩৮1১ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

«এ স্ুবোধচন্ত্র রায় বি এ, (খ) ৯ নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড । 

» কবিরাজ সুরেন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত, কাব্যতীর্ঘথ, কবিরত্ব, ৯৫ পাখথুরিক্নাঘাটা! স্্ীট। 
» ন্ুরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত বি এল, ৭ রাজা গুরুদাসের ছ্রীট, রামবাগান। 

৭৮৫ » স্থুরেক্্রচক্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এস্সি, ৩০ যষ্ঠীতল! রোড, নারিকেলডাঙ্গ। 

» নুরেক্্রচন্ত্র সেন, ৬৪।১ মেছুয়াবাজার স্্রীট | 

এ সুরেন্্রচন্দ্র বসু, ১৬১ জগন্নাথ দত্তের লেন। 

» স্ুরেন্্রনাথ অধিকারী, ৩৩ বন্থুপাড়া লেন, বাগবাজার। 

» সুরেন্ত্রনাথ কুমার, ৩১ সার্পেন্টাইন্ লেন। 
* সুরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এ, (ক) ৩৮1৩ কামারডাঙ্গা রোড, ইঞ্ট ইটালী। 
» কবিরাজ স্থরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিরঞ্জন, (খ) ৬৯ কর্ণওয়ালিস্ সীট । 
« সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জমিদার এবং মার্চেশ্ট, ১১।২ হারিসন রোড । 

» সুরেক্্রনাথ গুহ, ১৭ নুরমহম্মদ সরকার লেন। 

» স্রেজ্্রনাথ ঠাকুর বি এ, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ । 
এ স্থরেন্দ্রনাথ দেবি এ, ৩৮1১ নীলমণি মিত্রের স্্ীট । 

সুরেন্্রনাথ দাস গুপ্ত, ৬ কালীতলা লেন। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্থুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক) “বেঙ্গ লী”-সম্পাদক, | 

রিপণ কলেজ, ২৪ হ্ারিসন রোড । 

শ্যুক্ত স্থুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, (খ) ১৪ মুন্সীবাজার রোড, বেলিয়াঘাট! । 

» স্ুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৭* হরি ঘোষের স্ত্রী । 

৮** » সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি এল, (ক) ১ অনাথনাথ দেবের লেন। 
» সুরেক্্নাথ মুখোপাধ্যায়, মুখাজি এও মুখার্জি কোং, ৯৬ লোয়ার চিৎপুর রোড । 

* স্থুরেন্ত্রনাথ সান্ধ্যকী কাব্যভূষণ, দক্ষিণ সি'তি, “জ্ঞানদায়িনী চতুষ্পাঠী,৮ কাশীপুর। 
* কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ সেন কবীন্্, ৩২।২ নেবুতল! লেন, বহুবাজার । 

» স্থরেন্্রনারায়ণ ঘোষ বি এ, সবডেপুটি কলেক্টর, 

১২ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন। 

৮*৫ » সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, পজুরেন্্র-কুটার'”, ঘুঘুডাঙ্গা, দমদম] । 

» সুরেক্্ভৃুষণ সেন এম্ এসসি, ৯* মাণিকতল! মেন রোড । 

এ সুরেন্্রমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এল., 81২ বলরাম বস্থুর ১ম লেন, ভবানীপুর । 

» স্থুরেন্রমোহন সেনগুপ্ত এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, হ্ারিসন রোড । 

» সুরেশচন্দ্র কু বি এ, টাউন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ১৬১ যহ্থনাথ মিত্রের লেন, 

হ্যামবাজার । 

*» সুরেশচন্ত্র গুপ্ত, ৫৭ সার্পেন্টাইন লেন। নি 
»» ডাক্তার সুরেশচঞ্জ দত্ত, এল্ এম্ এস্, ৯২ বহুবাজার ধ্রীট ॥.  ' “ট 
» স্ুরেশচজ দেব, ১ কালিদাস পুতিতুণ্ডেয় লেন, কালীঘাঁট | 

৭৯৩ 

৭৯৫ 

৮১৩ 
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সুরেশচন্ত্র পালিত বি এল., ৭৯ নাণিকতল! সীট । 
নুরেশচন্জ্র বন্দ্যোপাধায়, ৫এ রামকৃষ্ণ বাকচীর লেন। 
স্ুরেশচন্ত্র বস্থ বি এল. ১ ১১ কৃষ্ণরাম বসুর স্্রীট। 

ডাক্তার সুুরেশচন্ত্র ভট্রচার্য্য এম্ বি, ৬৬১ নিমতল! ঘাট গ্রী | 
স্ুরেশচন্দ্র মিত্র, ১০।১ কালীঘাট ৩য় লেন। 

স্থরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এটধি, ২ শ্নীনাথ দাসের লেন, বন্ুবাজার। 

স্থুরেশচন্্র সমাজপতি, ২১ রামধন মিত্রের লেন, শ্বামপুকুর | 

স্থরেশচন্ত্র সরকার (ক), ৪১ পদ্মপুকুর রোড, বা লীগঞ্জ। 

স্থুরেশচন্ত্র সরকার (খ), ২৫ হোগলকুড়িয়। গলি। 

রায় স্থুরেশচন্ত্র সিংহ বাহাদুর বিগ্যার্ণব, এম্ এ, ১২*।৩ অপার সাকু্লার রোড। 

সুরেশচন্ত্র সেন এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট, চু'চুড়া, হুগলী । 

নুরেশপ্রপাদ সর্বাধিকারী বি এ, এম্ ডি, ৭৯১ আমহার্ট স্ব । 

স্থণীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, ১ দমদ্ষ রোড, কাশীপুর পোঃ। 

স্ণীলচন্ত্র নিয়োগী এম্ এ, ৰি টি, ২৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

নুর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল., ২৯1১ বলমালী সরকারের স্বীট। 

সেবানন্দ ভারতী, ৩৮ পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইটালী। 

সৈয়দ আলী আখতার, ৬১।১সি ওয়েলিংটন সীট । 

সৌরীন্তরনারায়ণ দত্ত বি এ, সলিমিটার, ৭৯ বেছু চাটুর্য্যের ষাট । 
সৌরীন্্রমোহন মুখোপাধ্যান্ন বি এল্, ১৫ হরিশ চাটুর্য্ের '্ীট, ভবানীপুর । 
হরগৌবিন্দ লম্কর চৌধুরী, ৩১।৬ নয়ানাদ দত্রের স্ট্রীট । 
হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল. ১৯ ছুর্াচরণ পিতুড়ীর লেন। 

৩৫ ৬. হ্রিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাত্রী, এম্ এ, বি এল১, ১৯ রাজা রাজন মল্লিকের সীট 
হরিচরণ বন, ৭১ পাখুরিয়াঘাটা হর । 

হরিচরধ মুখোপাধ্যায়, ২১ অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার। 

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (ক), ৬৪ স্ুুকিয়া স্বীট, চালতাবাগান। 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (€খ), ২০১ কর্ণওয়ালিস স্াট। 

রায় বাহাছুর ডাক্তার হরিধন দত্ত এল এম্ এম্, এম্ সি পি এস্, 

৩৭ বেণেটোল! লেন, পটলডাঙ্গ । 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ৯১ সীতারাম ঘোষের স্্রীট। 

ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, রায় বাহাছুর, এম্ ডি, ১৫১এ বলরাম ঘোষ স্্রীট। 
কবিরাজ হরিনাথ বিস্ভারত্ব, ১৭৮ কণণওয়ালিস হ্রীট। 

হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ২৩ মদন মিত্রের ২য় লেন, দিমল!। 
হরিপদ মিশর, জমিদার, ১৫ গুলু ওত্তাগরের লেন। 

হরিপদ মুখোপাধ্যায় বি এদ্সি, ৯১৪।১।২ মাণিকতলা৷ স্ত্রট। 
হরিপদ মৈজ বি এ, ২৯১১ মদন মিত্রের লেল। 
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শ্রীযুক্ত হরিভৃষণ দত্ত এম্ এ, ২৩ ঘোষের লেন। 

হরিশ্ন্দ্র নিয়োগী, ১৪।৪ কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর স্ত্ীট। 
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস, চেক ডিপার্টমেণ্ট, 

লালদীঘি । 

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্ভাভূষণ এম্ এ, ২২ পিয়ারী দাসের লেন, রামবাগান। 

হরিহর শেঠ, ১৮ দর্দাহাটা স্্রীট । 

হরেকুষ্ণ চন্দ্র, ৬০।১ আহিরীটোলা স্ত্রী | 

হরেন্ত্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ২ মুলেন ্্বীট, ভবানীপুর । 

হরেন্দ্র কৃষ্ণ শীল, ৮৩ অপার চিৎপুর রোড । 

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, কুঠিঘাঁটা, বরাহনগর । 

হরেন্দ্রনাথ বল্লভ, ২৬ গ্যালিফ, স্ত্রী, শ্তামবাঁজার । 
হরেন্্রনাথ মুখোপাঁধায় এম্ এ, বি এল্, ১ হরীতকীবাগান লেন। 

হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৯ যণ্ঠীতল! রোড, নারিকে লডাঙ্গা। 

হিমাংশুমোহন মিত্র বি এস্ সি, ৬ মল্লিকের লেন, শ্টামপুকুর | 

হীরালাল চক্রবর্তী বি এল, ৯ নারিকেলবাগান লেন। 
হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল,, ১৩ পদ্মনাথের লেন, শ্তামবাজার। 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব, এম্ এ, বি এল, এটি, ১৩৯ কর্ণওয়াঁলিস্ স্বীট। 

হৃদীকেশ মল্লিক, ৩১।১ নেবুতলা! লেন। | 
হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত 'এম্ এ, এফ. জি এস্, ৭১৩ শ্রীগোঁপাল মল্লিকের লেন। 

হেমচন্দ্র নাগ বি এ, ১৮৪ ছকু খানসামার লেন, (“হেরল্ড+ অফিস্, টাকা )। 

হেমচন্দ্র মির (ক), ১৯ শ্তামপুকুর গ্রীট। 
হেমচন্ত্র মিত্র খে) বি এল., ২৮1২ ঝামাপুকুর লেন। 

হেমচন্দ্র সুখোপাধ্যায়, ২২* লোয়ার সাকুলার রোড । 

কবিরাজ হেমচন্দ্র সেন কবিরত্ব, ৫ কুমারটুলী গ্রীট। 
হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, ৯১ রাধানাথ মল্লিকের লেন। 

হেমদাকান্ত চৌধুরী এম্ এ, ১৪ রামমোহন দত্তের রোড, ভবানীপুর । 
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৩ গোপীমোহন দত্তের লেন, বাগবাজার । 

হেমেন্দ্রনাথ রায়, ৩ রাণী শঙ্করীর লেন, কালীঘাট। 

হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, সাতক্ষীর। হাউস, কাশীপুর । 
হেমেন্দ্রনীথ সিংহ বি এ, ২৩ বুন্দাবন বন্থুর লেন । 

হেমেক্্রনাথ সেন বি এল., ৭৬ মস্জিদবাড়ী হ্বীট । 

হেমেজ্প্রসাদ ঘোষ বি এ, *দি ক্লোজ”, ১০৩।২ শ্টামবাজার ফ্রীট । 

[খ] মফম্বল। 

অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ব, এম্ এ, ঢাক1 কলেজের অধ্যাপক, ঢাক! । 

অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্ধ্য, তত্বনিধি, হরিহরপুর চতুম্পাঠীর অধ্যাপক, পোঃ সোনাখালী, 
ৰ মেদিনীপুর । 



৫৬ 

৯৫ 

৫ 

৩৪ 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমা
র রায়, মেসাস” স

েন এগ কোং, দি্
গী। 

১ 

ডাঃ অক্ষয়কুমার সরকার এল. এম্ এস্, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং । 

অক্ষয়কুমার সেন বি এ, ম্যানেজার গৌরীপুর এষ্টেট, জামালপুর, ময়মনসিংহ । 
অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, পোষ্ট মাষ্টার, ঢাক1। 

অখিলকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, এম্ আর্ এ এস, ডেপুটী কালেক্টর, কুমিল্লা । 
রায় সাহেব অঘোরনাথ অধিকারী বিদ্টাভৃষণ, এফ. আর্ এ আই, 

নম্াল স্কুলের স্ুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট, শিলচর, আসাম । 
অচ্যুতানন্দ পাঠক বি:এ, সাব.ডেপুটী কালেক্টর, বাজালি সারকেল, সোরভোগ, 

বড়পেটা, আসাম। 

অজয়চন্জ সরকার বিস্যাবিনোদ, এইচ এ এম, কদমতলা', চু'চড়া ৷ 

অতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, একজিকিউচিব ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস্, দার্জিলিং 
অতুলকৃ্ণ সিংহ বি এল,, ১ রামক্ৃষ্ণপুর ফাষ্ট বাই-লেন, শিবপুর, হাওড়া । 
অতুলগোপাল রায় এম্ এ, সব-ডেপুটা কালেক্টর, সাতক্ষীরা, খুলন | 
অতুলচন্দত্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, রাভেক্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক। 

অতুলচক্্র গুপ্ত বি এ, (ক) চীফ সেক্রেটারীর আফিস, বর্া-সেক্রেটেরিয়েট, রেস্ুন। 
অতুলচন্ত্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, (খ) উকীল, রঙ্গপুর ৷ 
অতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালী । 
অতুলানন্দ দাস, ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউশন এবং কলেন্র, ডেরাড়ুন। 
অতুলানন্দ রায়চৌধুরী, “আনন্দ ভবন,* শিমলাগড়, হুগলী । 
অতুলচন্ট্র সুধোপাধ্যায়, ফ্যামিলি কোরাটার নং বি ২০, ডুরাও্ডা, ছোটনাগপুর । 
অতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যাক, পাণিহাটা, ২৪ পরগণ!। 
অদ্বৈতচরণ বস্থ বি এল্, উকীল, লাহিরিয়! সরাই, দ্বারবঙ্গ | 
অধরচন্ত্র মিত্র বি এ, ২য় শিক্ষক, ডিগ্রীর স্কুল, বায়বেরিলী, ইউ, পি। 
অনন্তকুমার দাশগুপ্ত, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 
পণ্ডিত অনস্তকুমার বড়,সা, পালিশিক্ষক, রাঙ্গামাটা গভঃ হাই স্কুল, চট্টগ্রাম 
অনিলচক্জ দত্ত, নূতনবাটা, নিবান্ধাই, পোঃ দত্পুকুর, ২৪ পরগণা । 
অনিলমোহন মুস্তফী, অফিস, অব দি এন্জুকেশনাল কমিশনার, উইথ দি গবর্ণমেন্ট 

অব. ইত্ডিয়া, শিমল!। 
পপ্ডিত অন্থকুলচন্ত্র গুপ্ত শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, জনসন্ রোড, ঢাকা । 
অনুকূলচন্্র রায় বি এ, ম্যানেজার, কোর্ট অব ওয়ার্ডস ষ্টেট, কুমিল্ল|। 
অন্কুলচন্দ্র বন্ধু, বর্া-সেক্রেটেরিযেট, রেসুন। 
অন্নদাকুমার ঘোষ, হেড ক্লার্ক, একৃজিকিউটিত. ইঞ্জিনিয়ার অফিস্, শোণ 

ডিভিশন, বাকিপুর । 
অক্নদাকুমার সেন বি এল, সবজজ, বরিশাল। 
অন্ধদাচরণ দাস গুপ্ত, হেড, ক্লার্ক, জগ আদালত, রঙ্গপুর । 
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৩৫ শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল ও জমিদার, বদ্ধমান। 
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এ অন্দাপ্রসাদ সেন, জমিদার, রাপাবল্পভ, রঙ্গপুর। 

রায় সাহেব অপূর্বরৃষ্ণ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন, পুরুলিয়া, ধূনভূম | 
অপুর্ববচন্দ্র দন্ত এফ. আর্ মেট্ এস্, এম্ সি কলেজের অধ্যক্ষ, শ্রীহটট। 
অবিনাশচন্দ্র চৌধুরী বি এ, নাজিরপুর, গুরুদাসপুর, রাজসাহী। 

অবিনাশচন্দ্র দাপ এম্ এ. বি এল, আজিমগঞ্জ, মুরশীদাবাদ । 

অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এল, এম্ এন্, এল গিন রোড, এলাহাবাঁদ । 

রায় সাহেব অবিনাশচন্দ্র বনু, (ক, সব-রেজিষ্বার, পিঙ্গলা, মেদিনীপুর । 

অবিনাশচন্ত্র বস্তু, (খ' ছন্দৌসী, ইউ পি। 

অবিনাশচন্দ্র মন্ুমদার এম্ এ, বি এল, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক এবং 

“প্রতিভা”-সম্পাদক, পুর্বদরজা, ঢাক]। 

অবিনাশচন্ত্র সান্তাল, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 

অমরনাথ দত্ত বি এল্, উকীল, বদ্ধমান । 

অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, চু*চুড়া, হুগলী । 
অমরেশ্বর ঠাকুর, এম্ এ, সংস্কৃত অধ্যাপক, বি এন্ কলেজ, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

অমরেন্দ্রনারা়ণ আচার্য্য চৌধুরী, ৩ নরিন্দা, ঢাঁক1। 

অমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যান্ম বি এ, খালিয়া, ফরিদপুর । 

অমূলাকুমার বনু বি এ, সার্ভেন্ট অব ইখ্ডিয়া অফিস, পুন । 

অমূল্যচন্ত্র গোস্বামী বি এ, শ্রীরামপুর, হুগলী । 
অমৃল্যদেব পাঠক বি এল, উকীল, দিনাজপুর । 

অমৃতলাল বস্থ্, সাতক্ষীরা, খুলন1। 

অমৃতলাল শীল এম্ এ, নিউ লেন, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাঁতা । 

অশ্বিকাকুমার রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা । 

অন্বিকাচরণ চৌধুরী, হরিপুর, বড়বাড়ী, পাবন|। 
অশ্বিকাচরণ ম্জুষদার এম্ এ, বি এল্, উকীল, ফরিদপুর । 

অস্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এল. অবসরপ্রাঞ্ত সবজজ, জাড়। গ্রাম পো, বর্ধমান । 

অশ্বিকাচরণ রায় এম্ এ, বি এল., উকীল, খাগড়া, বহরমপুর । 

অন্থজনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপারভাইজার পি, ডব্লিউ, ভি, কিয়নঝর-গড়, উড়িষ্যা । 

অরুণচন্দ্র পাল, একাউণ্টাণ্ট, পুলিস কমিশনারের অফিস, ৬নং ৩১ স্রীট, রেঙ্গুন । 

অশ্বিনীকুমার সেন, পীতাণ্বর লাইব্রেরীর সম্পাদক, সেনভাটি, খুলন। । 

নহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আগ্ভনাথ স্তায়ভূষণ, গৌরীপুর রাজটোল, গৌরীপুর, 
ধুবড়ী, আসাম । 

১৫ শ্রীযুক্ত আদানাথ রায় বি এ, হাঁবড়। জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হাবড়। 
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আনন্দলাল চৌধুরী জমিদার, রাঁয়কালী, বগুড়া । 
মুন্সী আফ.তাবউদ্দীন মণ্ডল, পছ্মারখোপ, চিলমারী, রঙ্গপুর । 

» মুনসী আফানউল্লা কবিরাজ, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
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ঞ্ীধুক্ত মৌলবী সেখ আবছুল জব্বর, বনগ্রাম, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ 

,, এমৌলবী আবছুল ময়িদ খা এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম । 

ঠ$ 

চি 

সঠ 

মৌলবী চৌধুরী আমানতুল্লা আহম্মদ, কুচবিহার ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য, জমিদার, 
বড়মরিচা, কুচবিহার । 

আশ্ততোষ গুহ বি এল্, বালুবাড়ী, দিনাজপুর । 

আশুতোষ ঘোষ, ছোট সিমলা । 

আশ্তুতোষ চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল., উকীল, রানীগঞ্জ, বর্ধমান । 

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, (ক) কটন কলেজের অধাপক, গৌহাটী, আপাঁম। 

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, (খ) ভেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর । 

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ক্ৃতিরত্র, এম এ, গে) গণিতাধ্যাপক, পাঁটনা কলেজ, 

মাথনিয়। কুয়া, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

ডাক্তার আশুতোব দত্ত গুপ্ত, বৈশ্য ফাঁরমেসী, খুলন! | 
আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ, “নন্বিনী”-সম্পাদক, শিবপুর) হাবড়া। 

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ডেপুষ্ঠী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর । 

আশুতোষ বস্থু বি এল.» বাগেরহাট, গুলন1। 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কামদেবপুর, মেটিয়ারী, নদীয়া । 

আশুতোব রায়, (ক) দি ইম্পীরিয়াল মেডিকেল হল, দিল্লী । 

আশুতোষ রায়, (খ) ১৮এ অ'্ঘোর ভট্টাচার্যের গলি, সোনারপূরা, বেনারল্ সিটি । 

আশুতোষ লাহিড়ী বি সি ই, রঙ্গপুর ৷ 

ইন্দুভূষণ বিশ্বাস বি এল, উকীল, সবজীবাগ, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

ইন্দুভূষণ রায় বি এ, উচ্চ ইংরাজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কুড়িগ্রাম, রুঙ্গপুর । 

রায় সাহেব ইন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাইস্রিগাল লজ, সিমলা । 
ইন্্রনারায়ণ ঘোষ বি এল., উকীল, ভাগলপুর । 

ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মুলুটি রাজবাটা, মুলুটি, সাঁওতাল পরগণা । 

ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক, মেদিনীপুর । 

ঈশানচন্ত্র পাল চৌধুরী জমিদার, মুজাট।, গুণের বাটা, ময়মনসিংহ | 
ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ষ্টেট কাউন্সিলের মেম্বর, জয়পুর, রাজপুতন!। 

ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী, বিষুপুর, মুন্সিবাজার, শ্রীহট্র। 
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আসিষ্টান্ট, গবর্ণমেন্ট অব ইপ্ডিয়া' রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, 

দিলী। 
উদয়কান্ত ভট্রাচার্যা, মস্থন!, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

উপেক্জকঞ্ণ চক্রবর্তী বি এ, নরা-সড়ক, শ্রীহট্র। 
উপেন্দ্রচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 

উপেন্ত্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর । 

উপেক্চন্ত্র চৌধুরী, জ্বমিদার, সেরপুর, বগুড়া । 
উপেন্্রচন্র সেন গুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর । 
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শ্ীযুক্ত উপেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধুবড়ী, আসাম । 
,», উপেন্দ্রনাথ দাস বি এল, উকীল, বাকুড়া । 

», ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল. এম্ এস্, রাজ-হাসপাতাল, কালনা', বর্ধমান। 

১৪৫ * উপেন্দ্রনাথ মিত্র, এডভোকেট, ভামো, অপার বন্মা। 

» উপেন্দ্রনাথ সরকার, মোক্তার, তুফা নগঞ্জ, কুচবিহার | 

» উপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, সাকরাইল, ময়মনসিংহ | 

» রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ কাঞ্রিলাল রায় বাহাছুর, এফ এশ্ এস্, একস্রাী ডেপুটা 
কন্সারভেটার অব ফরেষ্ট, শিলং, আসাম। 

»  উপেন্্রলাল বড়,য়া, উত্তর রাউজান, মুন্দেকী আদালত, রাউজান পোঃ আঃ, চট্টগ্রাম্। 
১১* মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল রায় বি এল্, জমিদার, চকবাজার, চট্টগ্রাম । 

শ্ীযুক্ত উমাকান্ত দাস, ( ক) লক্গমাণপুর, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর । 
» বায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর, (খ) ১৪৬ হাউজ কটোরা, কাশী। 

», উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, রাঁজ-কলেজের অধাক্ষ, বদ্ধমান | 

» উমাঁপতি বাজপেয়ী এন্ এ, ! রিপণ কলেজের অধ্যাপক ) জেমো, 

কান্দী, মুরশিদাবাদ। 

১৯৫ ১, উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, এফ. আর এ এম্, ১২ জর্জটাউন, এলাহাবাদ। 

,, উমেশচন্দ্র চাকলাদার, 'পাকাটি লজ”, ময়মনসিংহ | 

» উমেশচন্দ্র দাস মণ্ডল, গোরকমগ্ডপ, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর 

»  উমেশচন্ত্র নাগ, বালিঙ্কুরি, মাদারগঞ্জ, ময়মনসিংহ । 

» উমেশচন্দ্র মৈত্র কে) আতাইকুলা, পোঃ লালোর, রাজ্সাহী ৷ 

১২০ » উমেশচন্দ্র মৈত্র €খ) বৈগ্যবেলঘড়িরা, নাটোর, রাঁজসাহী । 

» উমেশনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, নৃতনভারেঙ্গা, ভায়া নাকাণিয়া, পাবনা । 

» মুন্সী এ, আই, সাবের, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর | 
এ মৌলবী এ এফ. এম আবছুল আলী এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্ধমান। 

». জে, ডি, এণডারসন এম্ এ, আই মি এস্, 'মষ্টিন হাউস”, 
ব্রক্ল্যাগুস্ এভিনিউ, কেন্তিজ, ইংলগু। 

,, কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৯ হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, শিবপুর, হাওড়া । 

, করুণাময় চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর সম্পাদক, আমিনাবাদ, লক্ষ্ৌ। 

, কান্তিচন্দ্র রাট়ী, মোক্তার, হুগলী । 

« কামদাচন্দ্র বিশি, জোয়াড়ী, রাজসাহী। 

» কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, কালীগড়, বলাগড় পোঃ, হুগলী । 
১৩০ ১, কামাধ্যাপ্রসাদ বস্থু বি এল্, সবডিভিসনাণ অফিসার, বারিপদা। 

» কামিনীকুমার ঘটক, উকীল, মুন্সীবাড়ী, ঢাক! । 

» কামিনীকুমার সরকার, ডিম্লা, রঙ্গপুর। 

» কামিনীকুমার সেন এম্ এ, বি এল্, উকীল, ২ আরমানিটে।লা, ঢাকা। 

» কামিনীনাথ রায়, পোঃ কুন্থমগ্রাম, বর্ধমান । 
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১৩৫ শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন দত্ত, সিঙ্গাইর, মাণিকগঞ্জ ৷ 
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কামিনীমোহন বাগচী, জমিদার, বড়িয়, রাজসাহী । 

ডাক্তার কাণ্তিকচন্দ্র ঘোষ, যৌগসর, ভাগলপুর । 

কাত্তিকচন্দ্র দাস, জমিদার ও অনারারী মাজিষ্রেট, ক্ত্রগড়, শাস্তিপুর, নদীয়া । 

কালবরণ ঘোষ, ১৭৬ রামকুষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া । 

রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাছ্র বি এ, সি আই ই, দার্ভিলিউ। 

কালিদাস ঘোষ বি এল্, উকীল, রাচী। 

কালিদাস চক্রবর্তী, ডিষ্টিক্ট সবরেজিষ্ীর, বরিশাল। 

কালিদাস দত্ত (ক), মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা । 

কালিদাস দত্ত (খ), উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর । 

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, (ক) ব্রাইটন কার্ট রোড, সিমলা । 

কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) আখড়া, দাইহাট, বর্ধমান । 

কালিদাপ বাগচী, সব্ধালপুর, রাধানগর গ্রাম পোঃ, যশোহর । 

কালিদাস মিত্র বি এল, উকীল, যশোহর । 

পণ্ডিত কালীকমল কাব্যবিনোদ, অনিপপ্ডিত সংস্কৃত লাইব্রেরীর সম্পাদক, 

| বিহানীবাজার, শ্রীহট। 
কালীকান্ত বিশ্বাস, জলঢাক1 পোঃ, রঙ্গপুর | 

কালীকিশোর দাস, রমণা, ঢাকা । 

কালীকুমার ভট্টাচার্ধা, মুস্তফী স্টেটের ম্যানেজার, কুচবিহার। 

কালীৰ্কঞ্চ গোস্বামী বিগ্যারত্ব, এম্ এ, বি এল, উকীল,২* মীর আতার লেন, ঢাকা 

কালীরুষ্ণ ঘোষ, ভূতপৃব্ৰ পুলিস ইন্স্পেক্টার, বালীগীঁও, হিলোচিয়।, ময়মনসিংহ | 

কালীকক লি বি এল, উকীল, গোরাবাজার. বহরমপুর, বেঙ্গল। 
কালীচরণ মিত্র বি এ, চৌখান্বা, বেনারস সিটি । 

কালীধন ঘোষাল, বুক-কীপার ও ক্যাসিয়ার, 

মেসার্স ই, এম, ডি-সৌজা৷ এণ্ড কোং, পোষ্টবক্ল ১৩৪, রেঙ্গুন । 

কালীনাথ রায়, “পাঞ্জাবী*-সম্পাদক, লাহোর । 

কালীপদ ঘোষ উকীল, খাগড়া, বহরমপুর । 

কালীপদদ বস্থ্, বি এল, উকীল, মিরাট, ইউ, পি। 

কাঁলীপ্রসন্ন আচাধ্য বি এ, রাজসাহী সাধারণ-পুস্তকালর়, ঘোঁড়ামারা, রাজসাহী । 
কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, জমিদার, গুজাদিয়া করিমগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, হুগলী কলেজের লেকৃচারার, চুচুড়া। 
কালী প্রসন্ন ভাছড়ী, একাউপ্টাণ্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, 

বক্সার, আড়া । 
কালীগ্রসন্ন মৌলিক, পুলিস্ ট্রেনিং স্কুল, সুরদহ, রাজসাহী | 
কালীপ্রসঙ্গ সাহা! বি এল,১ উকীল, ইংরেজবাজার, মালদহ । 
কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়, উদ্লারি, ঢাকা ! 
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শ্রীযুক্ত ডাঃ কালীমোহন সেন গুপ্ত, এল এম্ এস্, চু'চুড়া । 
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ঠ? কালীরঞ্জন লাহিড়ী, মালদহ । 

কাণীকান্ত মৈত্রেয়, পাতালেশ্বর, বেনারস। 

কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এস্সি, দি ইউনিভাসিটি, বাশ্শিংহাম, 
ইংলগু | 

কিরণচন্দ্র ঘেষ, কম্পিউটার, চীফ ইঞ্জিনীয়ার্স অফিস, 

পি ডত্র সেক্রেটারিয়েটু, রেশন । 

স্বামী কিরণটাদ দরবেশ, ২*৭ মদনপুরা, বেনার্স সিটি । 

কির্ণচন্ত্র সেন, বি এল, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল, উকীল, রাজসাহী। 

কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

কিশোরীমোহন বায়, কে) জমিদার, পাবন1। 

কিশোরীমোহন রায়, (খ) কাণ্ট্েয়ার্সটাউন, বৈছ্বানাথ, দে ঘর | 

কিশোরীমোহন সিংহ, বিশ্বাসপাড়া, জেমো', কান্দি, মুরশিদাবাদ। 

কিশোরীমোহন হালদার, মাভিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গ।, ২৪ পরগণ! । 

কুঞ্জবিহারী ঘোষ বি এ, বি ই, ইঞ্জিনিয়ার, রীচি। 

কুঞ্জবিহারী বন্মণ, তাজহাট-রাঁজবাঁটী, মাতিগঞ্জ, রঙ্গপুর 

কুপ্তমোহন মৈত্র, জমিদার, ঘোড়ানারা, রাজসাহী । 

কুমারনাথ বন্দ্য।পাধ্য।র এম্ এন্ সি, পাটন। কলেজ লেবরেটরী, 

মোরাদপুর, বাকীপুর | 

কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইছাপুর, ব্যাতোর, হাওড়া । 

কুমুদনাথ চৌধুরী, জমিদার, কুঠীবাড়ী, সেরপুর, বগুড়া । 

কুমুদনাথ দত্ত, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 

কুমুদ্বন্ধু ভট্রাচাধ্য, জমিদার, নগদা-সিমলা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 

পণ্ডিত কুমুদনাথ মল্লিক পণ্ডিতরত্ব, জমিদার, রাঁণাঁঘাট, নদীয়া! । 

রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দোপাধ্যায় বাহাছ্ুর এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ, 

বোয়ালিয়া, রাজসাহী । 

মোহান্ত কুমুদবন, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম । 

কৃষ্ণকান্ত চৌধুরী, জমিদার, কাশীমপুর, বাঁজসাহী । 

রুষ্ণগোপাল ঘোষ বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, ফরিদপুর । 

কৃষ্ষধন মুখোপাধ্যায়, হরিসভা লেন, বেহালা, ২৪ পরগণা । 

কৃষ্ণবিহারী বন্থু এম্ এ, লোকাল অডিটার, সেক্রেটারিরেট, রাঁচি। 

কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, রাঁজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী । 

কৃষ্চচরণ সরকার, “মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতিশ্র তত্বাবধায়ক এবং কলিরগাও 

সাহ্ত্য-সমিতির সহকারী সম্পাদক, কলিগাঁও, মালদহ । 
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তরীযুক্ত কুষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী, জমিদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। 
রুষ্ণনাথ সেন, জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর । 

কৃষ্ণবন্ধু সান্যাল, উকীল, রাজপাহী । 

কৃষ্ণবিহারী চৌধুরী 'বি এল্, সাব. ডেপুটী কলেক্টার, গৌলাখাট, আসাম । 
কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার, ইংরেজবাঁজার, মালদহ | 
কেদারনাথ ঘোষ, ব্লক পিগনাল ইন্স্পেক্টার, সৈয়দপুর, রঙ্গপূর | 
ডাঃ কেদারনাথ চন্দ্র, 'আউষগ্রাম, বদ্ধমান । 

কেদারনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ., খুলন|। 

ডাঃ কেদারনাথ ভট্টাচার্ধ্য এল. এম্ এস্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

ডাঃ কেদারনাথ মঙ্জুমদার এল, এম্ এস, (ক) নাটোর, রাজসাহী। 

কেদারনাথ মন্ুমদার, এম্ আর্ এ এস্, (খ) রিসাচ্চহাউস, ময়মনসিংহ | 

কেদারনাথ মৈত্র, রাজসাহী। 

কেদারনাগ সেন, জমিদার, পো; সাকরাইল, ময়মনসিংহ । 

রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর, জমিদার, কাশিমপুর, রাজসাহী। 

কেশবলাল বস্তু, রঙ্গপুর শাখা-পরিষং-কার্যালয়, রঙ্গপুর |" 

কৈলাসচন্ত্র চক্রবর্তী বিগ্ভানিধি, এম্ এ, বি এল্, উকীল, শ্রীহ্র। 
চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্রি, ডি এস্ পি, €ফেথ কটেজ, কুপারগঞ্জ, কাণপুর । 

কুমার ক্রীক্কারীনাথ রাম্ন চৌধুরী বাহাছুর, ছুবলহাটা, রাজসাহী | 
ক্ষিতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, কানীনগর, যশোহর । 

ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী জমিদার, ভবানীপুর, ময়মনসিংহ | 
ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর, রাজগুরু, জমিদার, বড়িয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী । 

ক্ষিতীশচন্দ্র দাস বি এল, সহ সম্পাদক, প্রাইজ লাইভ্রেরী, শ্রীহট্। 
ক্ষীরোদকুমার বসু, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

ক্ষীরোদচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি ই, সাব, ইঞ্জিনিয়ার, আঙ্গুল, উড়িষ্যা । 
ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, 'হামিটেজ,, কটক। 

ক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, বর্ধমান । 

ডাঃ ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এল, এম্ এস্, এসিষ্ট্যান্ট সারজন্, নাওগা, 

রাজসাহী । 
ক্ষেত্রগোপাল সেনগুপ্ত বিদ্ারত্ব, সিঙ্গাবাদ &্রেটের ম্যানেজার, সিঙ্গাবাদ, মালদহ । 
ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল্, ধানবাদ, মানভূম | 

ক্ষেমেশচন্ত্র রক্ষিত, সদরঘাট, চট্টগ্রাম | 

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌনীশচন্দ্র রায় বাহাছুর, নবদ্ধীপাধিপতি, “দি প্যালেন্,” কৃষ্ণনগর । 
২৩৯ শ্রীযুক্ত ডাঃ খগেক্জরনাথ বন্গ এচ, এল এম্ এস্, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা । 

» খগেশ্রনাথ মিত্র বি এল, উকীল, খুরুট রোড, হাওড়া । 

» খগেন্সনাথ সোম, গভর্ণমেণ্ট ইলেক্টি সিঁ্লান, পোর্টব্রেয়ার, আন্দামান । 
ঠী গজাগৌবিন্দ বসাক এম্ এ, বি এল, উ্কীল, সিরাজগঞ্জ । 
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শ্রীযুক্ত রায় গঙ্গাচরণ চট্টোপাধায় বাহাছুর এম্ এ, ডিস্বীক্ট মাজিষ্টেট ও কালেক্টর, পাবনা । 
২5৫ ১, গঙ্গাচরণ দাশগুপ্ত বি এ, চট্টগ্রাম কলিজিয়েট স্কুলের সহকারী শিক্ষক, চট্টগ্রাম । 

» গঙ্গাচরণ সেন, গোরালপাড়া, আসাম । 

». গঙ্গীধর মুখোপাধায় এম্ এ, বি এল,, রিপণ কলেজের অধাপক, 

কোডার বাগান, হাওড়া । 

» গঙ্গাধর দাস এম্ এ, বি এপ. , উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

», গঙ্গা প্রসন্ন ঘোষ, পাচগৃপী, মুরশিদাবাদ । 
২৯০ » গঙ্গেশচন্দ্র চট্টোপাধায়, ল্াগড একুইজিশন্ আফিস, কৃষ্ণনগর, নদীর । 

১ গণেন্দ্রনাথ পঞ্ঙিত, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর্। 

»  গণেশচন্দ্র নন্দী, স্ুপারিন্টেগ্ডেপ্ট, গুমানিগঞ্জ কাছারী, গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

» গিরিগোবদ্ধন মুখোপাধ্যায়, মালদহ। 

মহারাজ শ্রীযুক্ত সার গিরিজানাগ রায় বাহাচুর, কে সি আই ই, দিনাজপুর । 

২৪৫ শ্রীবুক্ত গিরিজামোহন'নিয়োগী বি এল. , জমিদার, কালী তল, দিনাজপুর । 

১ গিরীন্দ্রনাথ রারচৌধুরী জমিদার, ১০০ দশাশ্বমেধ, বেনারস | 

» গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রের, শ্রীবুক্ত কূপান্ন্দর চৌধুরীর বাড়ী, বগুড়া। 

» গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার, তুঘভা-গার, রঞ্গপুর । 

, গিরিশচন্দ্র চক্রবস্তী, খাগড়াবাড়ী, চিলাহাঁটা, রংপুর 

, গিরিশচন্দ্র নাগ (ক) ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর । 

,, গিরিশচন্দ্র নাগ (খ) এম্ এ, বি এল্, একৃষ্বী আপিষ্টাণ্ট কমিশনার, কামরূপ, আসাম। 

,, গিরিশচন্দ্র সান্তাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, পাবনা । 

» গিরিশচন্দ্র সেন এম্ এ, (কে) ডেপুটা ন্যাজিষ্টে্ট, সিউড়ী, বীরভূম । 

১ কবিরাজ গিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্র, (খ) ময়মনসিংহ । 

২৫৫ ১, গুরুকুমার শঙ্খ, কোট অব. ওয়াডন্ স্রেট,, পুথিমপাশা, হহট্র । 

,  গুরুদাদ সরকার এম্ এ, সব ডেপুটী কালেক্টর, বাণাঘাট, নদীয়! | 

১ ভাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বড়বন্দর, দিনাজপুর । 

, গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ, তাজহাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তাজহাট, রঙ্গপুর | 

,, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকী'ল, বাঁলুরঘাট, দিনাজপুর । 

,, গোপাললাল ভাছুড়ী, পাকুড়িয়!, রাজসাহী। 

গোগীনাথ কবিরাজ বি এ, ৫৩ দেবনাথপুরা, বেনারস্-সিটি । 

, গোলোকেশবরর অধিকারী, সেরপুর, বগুড়। । 

» গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী বি এল,, উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর । 

, গৌরচন্দ্র বার, দিশ্লী-দেওয়ানগঞ্জ, কাটিহার. পুণিয়। | 

, গৌরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, দে স্, শ্রীরামপুর । 

এ গোঁরীশঙ্কর রায় সেক্রেটারী, কটক প্রিট্টিং ওয়ার্কস্ কোং, দরঘাবাজ্ার, কটক | 

, কুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরী বাহাছুর, ছবলহাটা, রাজসাহী । 

. চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগীচড়া, শান্তিপুর। নদীয়া । 

ন্৫৪ 

২৬৩০ 

৬৫ 
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্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তরফদার বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেপ্ট, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ । 
২৭* ১», চন্দ্রকুমার দ্তিদার, পোর্ট কমিশনার আফিসের কর্মচারী, চট্রগ্রাম । 

কবিরাজ চন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কবিশেখর, শিববাটী, বগুড়া। 

চন্দ্রনাথ চৌধুরী, নাটোর মহারাজ ই্রেটের ম্যানেজার, নাটোর । 

চন্দ্রনাথ মদ্ুমদার, গোবিন্দপুর, দীঘাপাতীয়া, রাজসাহী । 
চন্দরভূষণ রায় এম্ এ, অধ্যাপক, পাটন! কলেজ, 'মারাদপূর, বাকিপুর | 

চন্দ্রভূষণ শর্মা মণ্ডল, রোগু গ্রাম, শ্রীবাটা, বদ্ধমান । 

» চন্দ্রভূমণ মন্নদার, শিক্ষক--প্রভাতচন্দ্র ইন্ষ্টিটিউসন, গৌরীপুর, আসাম। 

» মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহম্মদ এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

, চাঁরুচন্দ্র গুহ, উয়ারী, ঢাকা । 

» চারুচন্্ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, হাজারীবাগ । 

রাঁর চারুচন্ত্র চৌধুরী বাহাদুর, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ । 
চারুচন্দ্র বস্ত্র এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর। 

চারুচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, টেম্পল্ ভাউম্, বালী, হাওড়া । 

বায় চারুচন্ত্র সরকার বাহাতর, ডায়মগুহারবার, ২৪ পরগণা। 

» চারুচন্্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, রাজবল্লভ লাহার লেন রামকণ্পুর, হাঁওড়া। 

চিন্তামণি ঘোষ, ইগিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকার, এলাহাবাদ | 

চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি এ, বলবন্ত রাজপুত হাই স্কুলের শিক্ষক, আগ্রা । 

চুণ্লাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এড়িরাদহ এসোসিয়েশন ও লিটারারী ক্লবের সম্পাদক, 

এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা । 

.» বায় সাহেব চুণিলাল রাম বি এ, বিহার এবং উডিষ্যার এক্সাইস কমিশনারের 

পার্শনাল এসিষ্টাণ্ট, রচী। 

৭৫ 

২৮৬ 

২৮৫ 

,, জগচ্চন্দ দে, ৯১ নং ৩৯ ষ্টাট, রেঙ্কুন। 

২৯* » জগজ্জীবন পুরকারস্থ, সেক্রেটারী বাগদেবী টোল, মাছলি, ভাঙ্গাবাজার, শ্রীহট্র। 
»» জগতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, কালেকট্রেটের সুপারিন্টেপ্ডেন্ট, ছাপরা । 
» কুমার জগদিজ্্রদেব রায়কত, জলপাইগুড়ি । 

»». মহামহোপাধ্যার় জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যা, বিগ্যাবারিধি, বি এ, (ক্যান্টার) (ক), 
ডাইরেক্টার অব আফ্ি ওপজি, ভ্ীনগর, কাশ্মীর । 

, জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধায় (খ) এসিষ্রেন্ট ওভারসিয়ার, বিজনী-রাজষ্টেট, অভয়া পুরী, 

ৃ গোয়ালপাড়া। 

২৯৫ ,» জগদীশচন্দ্র মুন্তফী, জমিদার, গোবরাছাড়া, কুচবিহার। 

» জগদীশচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, “বন । 

জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় জজ আদালতের একাউণ্টাণ্ট, ধাপ, রঙ্গপুর। 

, জগদীশ্বর সিংহ, জমিদার, বাঘডাঙ্জা, পোঃ কান্দি, মুরশিদাবাদ । 

, রাজা জগবন্ধু সিংহ চৌধুরী রাজি বাহাছুর, সিমলাপাল, বাকুড়া। 
৩** ১১ জয়গোপাল.দে বি এ, ট্রেনিং কলেজ, চট্টগ্রাম । 
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শ্রীযুক্ত ডাঃ জয়নারায়ণ দাসগুগু, সব এসিষ্টেপ্ট সার্জন, রঘুনাথপুর, মেদিনীপুর |. 

জানকীনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, মহেশতলা, হুগলী । 
রায় জানকীনাথ বস্থ বাহাছুর, বি এল, উকীল, কটক। 

জিতেন্্রকুমার সেন গুপ্ত এম্ এস্সি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন গুপ্ত 

উকীল মহাশয়ের বাড়ী, নোয়াখালী 

কুমার জিতে ন্ত্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ 
জিতেন্দ্রনাথ বাগচী এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, খাগড়া, বহরমপুর । 

জিতেন্দ্রলাল বনু এম্ এ, বি এল,, উকীল, রশচী। 

জিতেন্দ্রলাল বস মুন্সী, খোষবাগান, বর্ধমান । 

মুঙ্দী জুয়ারউদ্দিন আহম্মদ, আলোকঝারি, গৌসানীমারী, কুচবিহার । 

জ্যোতিঃপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া । 
জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল., উকীল, পুরুলিয়া! । 

জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর, রাচী। 

জ্যোতিশ্ন্দ্র ঘোষাল বি এল, বালুগঞ্জ, আগ্রা । 

জ্যোতিশ্চন্দ্র পাল, এসিষ্টাণ্ট ইলেক্টি.কাল ইঞ্জিনিয়ার, রামপুর-ষ্টেট । 

জ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য 'এম্ এ, বি এল., উকীল, পুণিয়া । 

জ্যোতিশ্চন্দ্র বসু, তেজপুর, আসাম । 

জ্যোতিশ্চন্্র সান্তাল, সব ইম্দপেক্টীর অব. পুলিস, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

জ্ঞানদাপ্রসাদ চৌধুরী, ভিষ্টাক্ট ইন্টেলিজেন্স অফিসার, খুলনা! । 
জ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম । 

জ্ঞানেন্দ্কুমার বসু, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্বু, মেদিনীপুর কলেজের সংস্কতাধ্যাপক, 

মেদিনীপুর | 

কুমার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাড়ে, “আলয়,* পাকুড়, সাওতাল পরগণা । 

জ্ঞানেজ্রনাথ দেব রায়, নলডাঙ্গা, যশোহর । 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল., উকীল, খাগড়া, বহরমপুর | 

জ্ঞানেন্্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার, হরিপাল, হুগলী । 

জ্ঞানেন্জনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ । 
জ্ঞানেন্্রমোহন দাস বি এল. বিজনি রাজছ্টেটের স্থুপারিপ্টেপ্ডেপ্ট, 

পোঃ অভয়াপুরী, আসাম । 

জ্ঞানেন্ত্রশশী গুপ্ত বি এল, নবাবগঞ্জ, ঠাপাই, মালদহ। 
তন সিংহ বি এ, এক্সাইজ সুপারিপ্টেগ্ডেপ্ট, জোড়হাট, আসাম । 
তারকচন্দ্র মৈত্র, ইটালি, পোঃ বড়িয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী । 

তারকচন্জ্র রায় বি এ, ভেপুটা ম্যাজিষ্রেট, রামপুর হাট, বীরভূম | 

মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর । 

তরিকনাখ বিশ্বাস, সাব. রেজিস্রীর, ডাকমণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা | 
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শ্রীধুক্ত তাঁরফনাথ ভট্টাচার্য্য, হবাইল গোপালপুর পোঃ, ময়মনসিংহ । 
তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটী |. 
তারাকিশোদ গুপ্ত, এক্স্রী এসিষ্টাণ্ট কন্সারভেটার অব. করেই, শিলচর, আসাম। 

তারাগোবিন্দ চৌধুরী, জমিদার, নওয়াতরফ এষ্টেট, তাতিৰনদ, পাবনা । 
. তারানাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল, ডেপুটা ম্যাজিদ্রেট, বাকুড়া। 

তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ময়মনসিংহ । 

তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ভদ্রকালী, পোঃ উত্তরপাড়া, হাওড়া । 

তারাসুন্দর রায় বি এল, উকীল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

তারিণীরুষ্খ সেন বি এল, উকীল, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা। 

তারিনীপ্রসাদ ধর, জমিদার, রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাঁবাদ । 
তিনকড়ি ভট্টাচার্য্য বি এল, উকীল, ডাল টনগঞ্জ, পালামৌ। 

তীর্থবাসী সিংহ পলা, জমিদার, হরিপাল, হুগলী । 

ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, চট্টগ্রাম । 
ঝিপুরাচরণ রায় এম্ এ, বি এপ, উকীল, ২২ ক্ষেত্র মিত্রের লেন, শালিখা, হাওড়া | 
ব্রিলোক্যনাথ পাল, উকীল, মেদিনীপুর 1 

ব্রৈলোকানাথ ভট্টাচার্য্য, কাকিনা', রঙগপুঝ । 

ডাঃ ব্রিলোক্যনাথ মজুমদার এল. এম্ এন, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

ব্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল. (ক), ২১৯ রামকুষ্ণপুর লেন, হাওড়] । 

ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ( খ ) মিসিরপোখর1, কাণী। 
ব্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত, তমোলুক, মেদিনীপুর । 

ব্রলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী, কবিকিরীটা, বি এল, উকীল, পাবনা । . 

দক্ষিণাগ্রসাদ বস, মাননীয় রাজাবাহাছরের ছ্রেটের হেড অফিসার, ময়মনসিংহ । 
: দৃক্ষিণারঞ্জর ঘোষ বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, সিউড়ী, বীরভূম । 

দামোদর ভকতটাদ স।, থার্ড এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার, কাখিওয়ার মেল ট্রেনিং কলেজ, 

লাথটার, কাথিওয়ার, রাজপুতানা । 

দাশরথি কর বি এল., উকীল, বর্ধমান। 

দ্বাশরথি চট্টোপাধ্যায় বি এল., ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 

রায় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছর, ভাইসরিগাল লজ, দিল্লী । 

ডাক্তার দাশরথি সিংহ, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, দেবীপুর, বর্ধমান । . 
. দিগিক্প্রসাদ সেন, নায়েব, মেছরা পোঃ, সিরাজগঞ্জ, পাবন!। 

দীননাথ বাগচী বি এল, ম্যানেজার, নবাবগঞ্জ, র্গপুর। 
রায় ডাক্তার দীননাত মান্তাল বাহাদুর বি এ, এম্ বি, সিবিল সার্জন, পারনা। 
মোহান্ত দীনব্ দাসুপালা, রাজসাহী। 
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যু ঘীনেশচজ্ রায়, জমিদার, পরৈকোড়, চট্টগ্রাম । 
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ছুর্গাচরণ সেন গুপ্ত, পুলিস সাবইব্সপেক্টার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর | 

ছর্গাদাস ঠাকুর, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ । 

সুর্গীদাস রায় (ক) মুঙ্গের জিল! স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, করের 

ছর্গাদাস রায় (খ) বি এল্, উকীল, ময়মনসিংহ । 

হুর্গাপ্রসাদ রায়, নন্দান, ইসবপুর, বগুড়। | 

দেবকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, বরিশাল । 

দেবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুপাঃ) মিউনিসিপাল হেল্থ অফিস, রেস্ুন। 

দেৰনারায়ণ ঘোষ, পি, ডব্রিউ, ডি, তেজপুর, আসাম । 

. দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রপ্রীগোরাঙ্গ গ্লানঘাট, কাটোয়া, বর্ধমান । 
দেবেন্দ্রনাথ দৃত্ব, হাতোয়! &্রেটের দেওয়ান, হাতোয়া। 

দেবেন্দ্রনাথ বস্থু এম্ এ, (ক) ওল্ডহাম রোড, বৈদ্ভনাথ, দেওঘর । 

দেবেন্দ্রনাথ বন্থু এম্ এ, বি এল্, খে) উকীল, সেসারাম, ই আই আর । 
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পুলিস সব-ইন্দপেক্টীর, বোদ!, জলপাইগুড়ি । 
দেবেন্্রনাথ মল্লিক এম্ এ, এ আই ই ই, ইলেক্টি,ক্যাল. ইঞ্জিনিয়ার, 

রামপুর-ছ্রেট, ইউ, পি। 

দেবেস্্নাথ মিত্র মজুমদার, সরকারী উকীল, বর্ধমান। 
দ্বেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কে) ব্যাঙ্কার ও জমিদার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ । 
দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ (), সাব. ডেপুটা কলেক্টার, বোলপুর, বীরভূম । 
দেবেন্ত্রনাথ সরকার বি এল্, উকীল, বর্ধমান । 

দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এন কলেজের অধ্যক্ষ, বাকীপর। 

দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল, মুন্দেফ, বাজিতপুর, ময়মনসিংহ । 

দেবেন্দ্রবিজয় বনু এম্ এ, বি এল্, সাব. জজ, বর্ধমান । 

দেবেশচন্দ্র পাক্ড়াশী, স্থলবসস্তপুর, পাঁবনা । 

মৌলবৰি দৌলত আহম্মদ, এম্ এম্ দাহার, উকীল, সোনামুড়া, ত্রিপুরা । 

দ্বারকানাথ রায় বি এল, জমিদার, রাম্মপুর, পীরগঞ্জ, রক্ষপুর। 

দ্বারকানাথ চৌধুরী বি এ, একৃত্্রী এসিষ্টান্ট কমিশনার, গৌহাটা, আসাম। 
দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, নদীয়া । 

 দ্বিজেজ্নাথ নিয়োগী বি এ, জেল! স্কুলের প্রধান শিক্ষক, দিনাজপুর । 

ঘিজেন্্রনাথ বস্তু, চেষঙ্কানল মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, ঢেস্কানল, উড়িস্যা। 
দিজেন্দ্রনাথ রায়, কবিরঞ্জন, মোরাদপুর, বাকীপুর | 

কুমার ছিজেন্্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, জেমে রাজবাটা,.কান্দী, মুর্শিদাবাদ । 
দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল,, রা বাম” 

ধনকৃষ্ ঢোল, শ্রীরামপুর, হুগলী; |... এ, 

ধনপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এদ্ এ, বা ্ী। 
ধরলীধর ভট্টাচার্য্য, মোক্তার, 
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নকুলেশ্বর গুপ্ত, জোড়হাট, আসাম । 
নগেন্জকিশোর রার, মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, মরমনসিংহ | 

নগেন্্রচন্ত্র নাগ এম্ এ, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক, আগ্রা সিভিল লাইন্স্, আগ্রা । 
নগেন্দ্র্জ্র রায়, এক্সাইজ সাব. ইন্স্পেক্টার, খুলনা । 

নগেন্জনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্ সি, শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

নগেন্্রনাথ দেওয়ান, ডেপুটি কালেক্টার, রাঙ্গা মাটা, চট্টগ্রাম । 

রায় নগেন্্রনাথ ধর বাহাছুর এম্ এ, বি এল,, সাব জজ, ঘুটিয়াবাজার, ছুগলী | 

নগেন্দ্রনাথ মিত্র, ্থপারিপ্টেণ্ডেপ্ট, হাটুরিয়া, ফরিদপুর | 

নগেন্জনাথ বাগচী, সি আই ডি অফিম্্, বিহার, উড়িষ্যা, বাকীপুর। মোরাদপুর 

মেস., মোরাদপুর, বাকীপুর। 

নগেন্্রনাথ সেন বি এল., উকীল, খুলন! ৷ 

নগেন্দ্প্রসাদ রায়, বি এল, কোচবিহার । 
নটেশ আয়ার, এক্সট্রা এসিষ্টেন্ট, টু দি ভিঃ জিঃ অব. আফিওলজি অব. ইত্ডয়া, 

সিমল!। 

নদীয়াবিহারী দাস এম্ এ, বি এল, ডেপুটা ইন্স্পেক্টার অব. ক্কুলস., গৌহাটা, 
আসাম। 

ননীগোপাল রায়, কণ্টাক্টর, পাবনা । 
নন্দলাল দে, বড়বাজার, চুঁচুড়া । 

নন্দলাল সিংহ এম্ এ, বি এল, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, পালামৌ । 
পণ্ডিত নবকান্ত গুহ কবিভূষণ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ময়মনসিংহ । 

নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এক. আর্ এস্ এল, মীরাট কলেজের অধ্যাপক, মীরাট । 

নবসুনদর বর্ণ সিংহ, বালাকুরা, দীনহাটা, কুচবিহার | 

নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্রাক্ট ইঞ্জিনিয়ার, নবাবগঞ্জ, হাজারীবাগ । 

নবীনচন্দ্র বড়দলই বি এল, উকীল, উজানবাজার, গৌহাটী, আসাম। 

নরনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল,, মুদ্সেফ, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ । 

নর্শদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, দিনাজপুর । 

রায় নরেন্্রকষ্ দত্ত বাহাছর বি এল., জজ, বালেশ্বর । 

নরেজ্জকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বেহালা-সারস্বত-সমিতির সম্পাদক, হরিসভা লেন, 

বেহালা, ২৪ পরগণা। 
নরেন্দ্রজ্ছ্ লাহিড়ী, মানসিংহপুর, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর । - 

নরেন্্নাথ আচা, চু চূড়া সাহিত্য-আলোচনা-সমিতির সম্পাদক, চু"চড়া। 
নরেগ্রনাথ রায় এম্ এ, তেজনারায়ণ ভূুবিলি কলেজের অধ্যক্ষ, ভাগলপুর । 

 ব্লাজা নরেন্লাল খ! বাহাছুর, নাড়াজোল, মেদিনীপুর । 

নলিনচন্ত্র বক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্ , উকীল, বগুড়া । 
৪৩৫ যাননীয় রার জীযুক :নলিনাক্ষ বনু বাহাহর, বর্ধমান। 
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ছগলী। 
নলিনীকাস্ত অধিকারী, বি এল্, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

নলিনীকাস্ত কর বি এল্, উকীল,.বরিশাল। 

নলিনীকান্ত সেন এল্, সি, ই, এম্ সি, এম, এদ্, মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার, 

আকার়াব, বর্খা! । 

নলিনীনাথ বিশি, জোয়াড়ী, রাজসাহী । 

পণ্ডিত নলিনীমোহন মুখোপাধায় শান্ী, এম্ এ, মুরারিঠাদ কলেজের অধ্যাপক, 

জীহট। 
নারায়ণচন্্র চট্টোপাধ্যায়, বাকশাড়া, বেতর পোঃ, হাওড়া । 

নারায়ণচন্জ্র দাস, সেরপুর, বগুড়া । 

নারায়ণচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, ছোট তরফ, মহাদেবপুর, রাল্সসাহী। 
নিকুঞ্জরঞ্জন মজুমদার, সব আসিষ্টাণ্ট সুপারিপ্টেপ্ডেপ্ট, সার্ভে অব ইত্ডিয়া, 

দেরাছন। 

নিথিলনাথ রায় বি এল্, (ক) এথোরা, ভায়া সীতারামপুর, বর্ধমান । 

নিখিলনাথ রায় বি এ, (খ) ডেপুটী কালেক্টর, ময়মনসিংহ । 
নিত্যধন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাননতলা, হাওড়া । 

নিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্, উকীল, সবজীবাগ, মোরাদপুর, বাকীপুর | 

প্রিন্স নিত্যেন্্রনারায়ণ, কুচবিহার । 

নিবারণচন্্ম চৌধুরী, মোরাদপুর, বাকীপুর । 
নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত, এম্ এ, বি এল, উকীল, বরিশাল । 

রায় সাহেব নিবারপচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, স্থপারভাইজর পি ডক্লিউ ডি, 

নিউ জেনারেল পোষ্ট আফস, মাগালে, বর্দা । 

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দীনাহাট। স্কুল , দীনাহাট।, কুচবিহার । 

নিমাইকিশোর গোস্বামী, খড়দহ, ২৪ পরগণ! । 

নিশ্শলচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, বি এল, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

নির্মপচন্ত্র দাস গুপ্ত,বি এল., উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

নিশ্মলচন্দ্র রাক় বি এ, বি টি, ছোট পিমলা । 

নির্লচক্্র সেন, ব্যারিষ্টার, রেস্ুন | 
নির্শলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর, ভায়া আহম্মদপুর, বীরভূম । 

নিশিকান্ত সান্তাল এম্ এ, রাভেন্স৷ কলেজের লেক্চারার, চাদনী-চক, কটক। 

রায় নিশিকান্ত সেন বাছাছুর, বি এল,, গবর্ণমেপ্ট উকীল, পুরি! | 

নিশীথনাথ রায়, মেসার্স বি বড়,য়া এও কোং, দিলী। 

নীরদচজ্জ মুখোপাধ্যায় বি এল., উকীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা । 

নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, খালিরা, ফরিদপুর । 

নীলকান্ত রায় জমিদার, খোসবাসপুর, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ । 
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নীলরতন মুখোপাধ্যায় (ক) বি এ, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, 

রামপুরহাট, বীরভূম 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় (খ) মোক্তার, আলিপুর-ডুয়াস” হি . 
” নুটুগোপাল ভট্টাচাধ্য, লালগোলা, মুরশিদাবাদ। 

বৃত্যগোপাল চক্রবর্তী, উকীল, বাগেরহাট, খুলন!। 
নৃত্যুলাল বর্ণ, বড়রামপুর, ডলু পোঃ, উত্তর-কাছাড় । 

বৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী | 
নৃপেন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী, মালুচী পোঃ, কাঞ্চনপুর, ঢাকা । 

নৃসিংহ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আসিষ্টাপ্ট কেনিয়ার, চীফ কোর্ট অব লোয়ার বন্মী, 

রেঙ্ুন। 

নেপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, দৌলতপুর এচ. ই স্কুলের শিক্ষক, মহেশ্বরপাশা, 

পোঃ দৌলতপুর, খুলনা । 
| নেপালচন্ত রায় বি এ, শান্তিনিকেতন, ক্রহ্মবিদ্যালয়, বোলপুর, বীরভূম । 

নেপালচন্ত্র সেন এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, মানস, খুলনা । 

পধশনন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল,, উকীল, বর্ধমান । 
পধশনন ঘোষাল এম্ এ, বি এল, উকীল, শাস্তি-নিকেতন, পুরী । 

পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী। 
পঞ্চানন ভট্টাচার্ধা, বড়বেলুন, বর্ধমান । 

পণ্ডিত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (ক) আলুগ্রাম, মধ্য-ইংরাজি বিস্তালয়, আলুগ্রাম, 

সিজগ্রাম, শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ । 

কুমার পঞ্চানন মুখোপাধায়, (খ) উত্তরপাড়া, হাওড়া । 

পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বি এল., নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর 

পদ্মনাথ ভট্র।চাধ্য বিগ্ভাবিনোদ, এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা । 
পরমেশ প্রপন্ন রায় বি এ, ডেপুটা ম্যালিস্ট্রেট, আসানসোল, বর্ধমান। 
পরেশচগ্জর বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল, সবজজ, গয়া । 
পরেশনাথ চৌধুরী, নায়েব, বেতগাড়ী, রঙ্গপুর। 
সু্পী পসর মহম্মদ মিএা, পোঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার । রা 
পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়, অফিস অধ. দি ডি জি অব আফ্িওলজি, সিমল। | 
পাযালাল বাকলীওয়াল দিগম্বরীয় জৈন, শ্ীভারতীর জৈনসিদ্ধান্ত-প্রকাশিনী সংস্থার 

জেনারেল সেক্রেটারী, বেনারস সিটি। 
পারালাল সিংহ, নেহালির।, জিল্াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ। : 

পার্বধতীকাস্ত দাদগুপ্ু, পুলিস সব. ইন্সপেক্টর, বালুরঘাট, দিনাজপুর ।. 
পারদাকিস্কর মুখোপাধ্যায় বি এল্, মুব্পেফ, খুলন! । 
রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, সি এসআই, .. 
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প্রীযুক্ত প্যারীলাল ঘোষ এম্ এ, বি এল, উকীল, অলিগঞ্জ, মেদিনীপুর । 

৫৬৫ 

৫১৩ 

৫১৫ 

৫২৬ 

€৩৬ .. 

পুগুরীকাক্ষ চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমপাড়া, বারাসত, ২৪ পরগণা। | -.. 
পুরাপচক্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আবকারী সব. ইন্স্পেক্টার, মোরাদপুর, বাঁকীপুর । 

প্ুক্কষোত্তম সিংহ বি এ, এলিংহাম কটেজ, সিমলা । 

পুলিনবিহারী রা, সার্ভে অব. ইগ্ডিয়া আফিস, মুশৌরী। 
পুর্ণচন্দ্র কুণ্ড এম্ এ, টট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম । 
পুর্চ্ত্র চক্রবর্তী, তালুকদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ 

পূর্ণচন্জর চট্টোপাধ্যায় (ক) পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর । 
 পুর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যার বি এল, (খ) উকীল, কাটোয়া, বর্ধমান । 

পূর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায়, (গ) মোক্তার, থাগড়া, বহরমপুর । 
পুর্চন্ত্র বস্তু, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ । 

পুর্ণচন্্র মজুমদার, তরফ দুর্গাপুর রাজকাছারী, উলিপুর, রঙ্গপুর । 

পুর্ণচন্দ্র মিত্র বি এল, শৌলমারী, জলপাইগুড়ি । 
পূর্ণচন্ত্র রায় চৌধুরী জমিদার, বড় তরফ, কুণ্ডী গোপালপুর, শ্তামপুর পো, রঙ্গপুয় 1" 

ডাক্তার পৃর্ণচন্দ্র সরকার বি এ, এল. এম্ এন্, ঘোড়ামার1, রাজসাহী । 
'পুর্ণচন্্র সিংহ বি এ, নায়েব, মহারাজ বাহাদুরের কাছারী, রায়গঞ্জ, বিনা | 
পুর্ণানন্দ ঘোষ রায়, জমিদার, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ । 
রায় পুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর এম্ এ, বি এল» উকীল, সহিদ |. 
পূর্ণেন্দমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর | 
পুর্ণেন্দুশেখর বাগচী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

পৃর্থীরাঁজ মুখোপাধ্যায়, বি ই, কেনাঁল আফিস, খুলন!। 

প্রকাশচন্ত্র রায়, সেক্রেটারিয়েট, রাচী। 

প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায় বাহাছুর, স্তাক়বাগীশ, ধি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, জা 

প্রতাপচন্ঘর দেব গোস্বামী অধিকারী, নলবাড়ী সত্র, কামরূপ, আসাম । 

কুমার প্রতাপেন্ত্রচজ্জ পাড়ে বাহাছর, পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা । 

প্রফুল্লকুমার সরকার বি এল,, ঢেস্কানল, উড়িষ্যা। 

প্রফুল্নচন্দ্র ঘোষ, (ক) টাকী, ২৪ পরগণা । 

প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ (খ) পি সি এস্, এ ডি এইচ, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, রাচী। 

প্রফুল্লচন্ত্র মুস্তফী, কুচবিহার। 

প্রফুল্লচন্ত্র রায় চৌধুরী, জমিদার, মহেশপুর, যশোহর । 
প্রবোধচন্জ্জ ঘোষ বি এ, রাণাঘাট। 

প্রবোধচন্ত্র দে, বি এ,আই সি এস, ম্যাজিপ্রেট, বহরমপুর | 

প্রবোধচন্তর মজজুমদ্বার বি এ, সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, উনের | 
প্রভাতকুমার সুখোপাধ্যার়, ব্যারিষ্টার, গয়! ৷ 

'প্রভাতচন্ত্র দোবে, দেওয়ান সাহ্র, মহ্যাদল রাজ এষ্টেট, সিন 

“ক্মাজা। প্রভাতচজ্ঞ বড়,য়া বাহাছর, গৌরীপুর, আসাম ? 
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গ্রবুক্ত প্রভাসচক্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (ক) লোয়ার গ্যাঞ্জেস্ ব্রীজ, পাকৃলী, পাবনা । 

৫৩৫ ১, 

প্রভাসচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, (খ) মহানাদ, হুগলী । 

প্রভাসচন্ত্র সেন বি এল, উককীল, বগুড়া । 

প্রমথকুমার কু, প্রসন্নকুমার লাইব্রেরীর সম্পাদক, হাবাসপুর, ফরিদপুর | 
প্রমথনাথ খান, শ্তামগঞ্জ, কুয়াপুর, মেদিনীপুর । 

প্রমথনাথ চক্রবর্তী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টার অব. স্কুল স্, 
বর্ধমান ভিবিশন, চু'চুড়া। 

প্রমথনাথ চৌধুরী, জমিদার ও কোলিয়ারী প্রোগ্রাইটার, ধানবাদ, মানভূম । 
প্রমথনাথ বস্থ বি এস্ সি, এফ. জি এস্, রীচী। 

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য বি এ, কুতবপুর, রঙ্গপুর | 

কুমার প্রমথনাথ মালিয়। বাহাছুর, শিয্পারশোল রাজবাটা, বদ্ধমান। 
প্রমথনাথ মুন্সি, জমিদার, শেরপুর, বগুড়া । 

পণ্ডিত প্রমথনাথ রায় কবিরঞ্জন, নাটোর, রাজসাহী । 

প্রমথনারায়ণ বিশ্বাস বি এ, এ এম্ আই ই, মাগালে, বঙ্গদেশ। 

প্রমদাকিশোর রায় এম্ এ, বি এল, সরকারী উকীল, জোড়হাট, আপার আসাম। 

মাননীর বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধায় বি এ, এল, এল. বি, এলাহাঁবাদ । 
শ্রীধুক্ত প্রমদারঞ্জন বকৃসী, জমিদার, কুচবিহার । 

৫৫৩ রি 

৪৬৩ 

প্রসন্নকুমার ঘোষ, জমিদার, আটিলাগড়ি, পোঃ কাখি, মেদিনীপুর । 
প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, কাথি, মেদিনীপুর | 
প্রসন্কুমার চক্রবর্তী, উকীল, ঘোড়ামার1, রাজসাহী। 
প্রসক্নকুমার দাসগুপ্ত বি এ, ডেপুটী কালেক্টার ও ম্যানেজার, 

চাকল! রোসনাবাদ, ভ্রিপুরা, কুমিল্লা | . 

গ্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, ইনৃস্পেক্টীর অব. ভ্যাকৃসিনেশন, ধুবড়ী, আসাম । 
প্রসঙ্নকুমার রায় বি এল, এডভোকেট, মৌলমেন, বর্ম । 
প্রসম্নকুমার রাহা, বি এল. উকীল, মাপদহ । 

প্রসন্নকুমার সেন, উকীল, পটিরা, চট্টগ্রাম । 

প্রসন্নচন্জ ঘোষ বি এ, বি টি, স্কুল-সাবইন্স্পেক্টার, হবিগঞ্জ, প্রীহ্ট। 
প্রাণকুষণ রায়, আমলাপাড়া, পুরুলিয়া! । 

প্রাণনাথ লাহিড়ী, শিববাটা, বগুড়া । 

পণ্ডিত প্রি্নকাস্ত, বিস্তারত্ব বি এ, কোর্ট সাব ইন্সপেক্টার, সিরাজগঞ্জ, পাবন!। 
শ্রিম্বকুমার চট্রোপাধ্যয়, লোকাল অডিটার, ছাপরা। 

শ্রিরনাথ চক্রবর্তী বিএ, গৌরীপুর, পোঃ ধুবড়ী, আসাম। 
প্রিরনাথ চট্টোপাধ্যার, অবসর-প্রাণ্ড সবজজ, ছয়ঘরিয়া, বনগ্রাম পোঃ, বশোহর । 
শ্রিরনাখ হস্ত এম্ এ, বি এল. ভ্ীযুক্ত ডাঃ গঙ্জাচরণ মিত্রের বাসা, বর্ধমান । 
শ্রিরমাথ দত্ত চৌধুরী, এডভোকেট, ভূডিশিকাল কমিশনার্স কোর্ট, নাগপুজ । . 



৫৭৬ 

৫৭৫ 

৫৮৩ 

৫৮৫ 

৫৯৬ 

৫৯৫ 
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শীযুক্ত প্রিয়নাথ পাকড়াশী, জমিদার, স্থলবসম্তপুর, পাবনা । 

- মেজর বামনদাস বনু আই এম্ এস্, বাহাছ্রগঞ্, এলাহাবাদ। 

প্রিয়নাথ রক্ষিত, ঘাটনগর, দিনাজপুর । 
শ্রিন্ললাল ত্রিবেদী এম্ এ, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, কাথি, মেদিনীপুর । 
ফকিরাদ রায়, সব রেজিষ্্রীর, জগদ্বল্লভপুর, হাওড়া । 
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডেপুটা কলেক্টার, বাকীপুর। 

ফণীন্্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এল্, সাতক্ষীরা, খুলনা । 
ফণীন্্রলাল সেন এম্ এ, বি এল্, মুন্দেফ, রঘুনাথপুর, মানভূম। 

বঙ্কবিহারী সাহা, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

বঙ্কবিহারী সিংহ এম্ এ, বি এল্, একৃষ্ী এসিষ্টাপ্ট কমিশনার, কটক। 

বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

বঙ্কিমচন্দ্র রায়, ইম্স্পেক্টীর, নাটোর বড় তরফ, আজিমগঞ্জ, বড়নগর, 

মুরশিদাবাদ। 

বঙ্কিমচন্দ্র সাহা! চৌধুরী, বাঙ্গালা-বাজার, ঢাকা। 

বদরীনাথ বর্ম কাব্যতীর্থ, এম্ এ, বি এন্ কলেজের অধ্যাপক, বাকীপুর । 
বনবিহারী পালিত, উকীল, কটক, উড়িষ্যা। 

বনমালী চক্রবর্তী বেদান্ত তীর্থ, বিদ্যারত্ব, এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা । 

বরদাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, দিনাজপুর । 

ডাক্তার রায় বরদাকান্ত রায় বাহাছুর, এল্ এম্ এন্+ সিভিল সার্জন, আড়া । * 

বরদাকান্ত রায় বিগ্ারত্র, বি এল্, দিনাজপুর 

বরদাকাস্ত রাম্ম চৌধুরী জমিদার, ভিতরবন্দ রাজবাটা, রঙ্গপুর । 
বরদাকুমার নন্দী, জজ আদালতের উকীল, চট্টগ্রাম 

বরদাপ্রসাদ বসু বি এল্, জজ কোর্টের উকীল, পাবন! । 

কুমার বরদিন্দুনারায়ণ রায় বাহাদুর, জেমে৷ রাজবাটা, কান্দি, মুরশিদাবাদ । 

বলাইঠাদ ঘোষ, ছোঁট সিমলা, পাঞ্জাব। 

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যাক্স (ক) পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিন্, মজঃফরপুর । 
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (খ) এম্ এ, এম্ আর্ এ এন্, গেলিয়, বাকুড়া। 

ডাক্তার বসন্তকুমার চৌধুরী, হিমাইৎপুর, পাবনা । 
বসস্তকুমার দাস বি এল্, উকীল, শ্রীহট্ট। 

ডাক্তার বসম্তকুমার ভৌমিক এল্ এম্ এস্, রঙ্গপুর। 
বসম্তকুমার মিত্র, যশড়া, চাকদহ পোঃ, নদীয়া । 

বসস্তকুমার রায় এম্ এ (ক), চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম । 
বসস্তকুমার রায় (খ) রাজপুত-তেঘরি, তেঘরি, মুর্শিদাবাদ । 
বসম্তকুমার লাহিড়ী, বেলপুকুর, হাজরী, শ্তামগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

বসস্তবিহারী চক্র এম্ এ, উচ্চ ইংরাজি বিগ্চালযের প্রধান শিক্ষক, কাটোয়া, 
বর্ধমান। 

১৬ 
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জ্ীযুক্ত বামনদাস ভট্টাচার্য্য, সিদ্ধিগ্রাম, ওকোড়সা, বর্ধমান । 
« বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ধুবড়ী। 
» বামাচরণ বন্থ, কুঞ্জঘাটা, খাগড়া, বহরমপুর । 

, বামাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী। 

৬০৫ » বামাপদ দত্ত বি এল. উকীল, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ । 
» বারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁপি, মেদিনীপুর । 

» বাসম্তীচরণ সিংহ এম্ এ, বি এল., উকীল, মজঃফরপুর। 

» বিজয়কেশব মিত্র এম্ এ, বি এল. ১ মুন্সেফ, কেন্ত্রাপাড়া, উড়িষ্যা । 

» বিজয়কেশব শেঠ, ঝোড়হাঁট, আন্দুল-মৌরী, হাওড়া । 

» বিজয়গোবিন্দ মজুমদার বি এল, উকীল, পাবন! । 

» বিজয়চন্ত্র গঙ্গোপাধ্যার, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের 
এষ্টেট ইন্সপেক্টর, সাকরাইল, ময়মনসিংহ । 

» বিজর়চন্দ্র মজুমদার বি এল, 'এম্ আর্ এ এস্, উকীল, সম্বলপুর, সি, পি। 

* বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, স্কুল সাব ইন্স্পেক্টীর, কালন! সার্কেল, কাঁলনা, 

বর্ধমান। 

» বিজয়নারায়ণ আচার্ধ্য ভক্তিনিধি, সহিলপুর, পোঃ বাঙ্গলা, ময়মনপিংহ। 

এ বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিস্রেট, মেদিনীপুর । 

« » রাজা বিজয়সিংহ ছুধোরিয়া বাহাছর, আঁজিমগঞ্জ মুরশিদাবাদ । 

» বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, ময়মনসিংহ | 
» বিধুভ্ষণ গোস্বামী এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাক1। 

» বিধুভৃষণ দত্ত এম এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক, চু'চড়া, হুগলী । 
৬২৯ ৮ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, পুরী । 

» বিধুভৃষণ বন্থু বি এ, সন্তোষ-এঞ্টেটের মানেজার, সন্তোষ, ময়মনসিংহ | 

» বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, বি এল্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

» বিনক্নকুমার সেন এম্ এ, গবর্ণমেন্ট-কলেজের অধাপক, চট্রগ্রাম । 

» বিনাপ্নকদাস আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা. ময়মনসিংহ । 
৬২৫ ১, বিনোদকুমার রায় চৌধুরী, বরিশাল। 

, বিনোদবিহারী অধিকারী, পাবন!। 

, বিনোদবিহারী ভাছুড়ী, কম্যাগ্ডার-ইন্-চিফ স্ আফিস, সিমলা । 

» রাক্প বিনোদবিহারী মক্তুমদার বাহাছুর, বি এল্, পাবলিক প্রপিকিউটার, মোরাদপুর, 
বাকীপুর। 

৬৩১৬ 

৬১৫ 

» বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্, মুন্দেফ, দিনাজপুর । 

৬৩০ ১, বিনোদবিহারী রার, মালোপাড়। পোঃ, রাজসাহী । 
» বিনোদবিহারী সরকার এম্ এ, বি এল, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্ধমান । 

* হিনোঙ্গবিহারী সান্তাল, 'ওভারসিয়ার, নড়াইল, যশোহুর । 
«এ বিপিনক্ক্চ দত্ত; মজিলপুর, জয়নগর, ২৪পরগণা। 
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জীযুক্ত ম্তার বিপিনকৃষ্ণ বন, এম্ এ, বি এল্, সি আই ই, রায় বাহাছুর, 

৬৩৫ 

৩৪ 1 

৩১৪৫ 

৩৫ ] 

৬৫৫ 

৬৬৩৩ 

৬৬৫ 
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গভর্ণমেণ্ট এডভোকেট, নাগপুর । 
বিপিনচন্ত্র গুহ, উকীল, জজকোর্ট, আন্দরকিষ্লা, চট্টগ্রাম। 
বিপিনচন্দ্র দাস, মণিবাড়ী কাছারীর ম্যানেজার, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

ডাক্তার বিপিনচন্দ্র দাস গুপ্ত এল, এম্ এস্, জলপাইগুড়ি । 
রায় বিপিনবিহারী গুণ বাহাছুর এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, হুগলী। 
বিপিনবিহারী ঘোষ বি 'এল,, উকীল, মালদহ । 

বিপিনবিহারী গোস্বামী, ভাবনী, ছাতনী পোঃ, রাজসাহী । 

বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় বি এল, অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ, বাজে-শিবপুর, 
শিবপুর, হাওড়া । 

বিপিনবিহারী চন্দ্র, উলুকুণ্ড', পোঃ গম্ুটীয়া, বীরভূম । 
বিপিনবিহারী নন্দী বি এল্, উকীল, পটিয়া, চট্টগ্রাম এ. 
বিপিনবিহারী ভট্টচার্ধ্য, পাশ্চাত্যপাড়া, রাজপুর, সোনারপুর, ২৪ পরগণ! 

রায় বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর এম্ এ, বি এল, ৩১ জর্জ টাউন, 

এলাহাবাদ । 

বিপিনবিহারী রায়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 

বিভূতিনাথ মিত্র, এজেন্ট, টার্ণার মরিশন কোং, ঝাঁলকাটি, বরিশাল। 

ডাক্তার বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, নাটোর, রাজসাহী। 
বিভূতিভূষণ ভট্ট বি এল, উকীল, বহরমপুর । ৃ 

বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজয়রুষ্ণ রায় চৌধুরীর বাটা, হুগলী । 
বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, মুন্দেফ, বসীরহাট, ১৪ পরগণা । 

বিমলাচরণ মৈত্রেয় বি এ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী । 

ডাক্তার বিমানবিহারী বস্তু, এম্ বি, রাচী। 

বিরজাকাস্ত ঘোষ বি এ, সাব ডেপুটা কলেক্টার, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্র। 

বিষাণস্বরূপ বি এ, একৃজিকি টিব ইঞ্জিনিয়ার, বাকীপুর ৷ 

বিষুচরণ সেন, জমিদার, বহরমপুর । 

বিশ্বনাথ মাইতি, উকীল, কাখি, মেদিনীপুর | 

বিশ্বনাথ সিংহ বি এল্, উকীল, চাদনি-চক্, কটক। 

বিশ্বেশ্বর দাস, শাস্তিপুর মিউনিদিপাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শাস্তিপুর, নদীয়! 

বিশ্বেশ্বর দে, জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, মালদহ । 

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর | 

বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী, উকীল, নওগাঁও, রাজসাহী । 
বিশ্বেখ্বর সান্তাল, পুটিয়ারাজের বাগানবাটা, কাশী । 

বিষুটরাম বন্দ্যোপাধ্যা, মোক্তার, কাটোয়।, বর্ধমান । 

বিহারিলাল গুপ্ত সি, এন্, মহারাজার মন্ত্রী, বরোদা, বোম্বাই । 

বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এক্স, তৃশুপূর্বব সাবজজ, বৈভবাঁটী, হছগলী। 



৬ . সাহিত্য-পরিষত-পক্রিকা 

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সুখোপাধ্যার, ৩৬ রাজনারায়ণ রায় চৌধুরীর ঘাট রোড, 

শিবপুর, হাওড়া । 

», বীরচন্জ্র সিংহ এম্ এ, তেজনারায়ণ কলেজের অধ্যাপক, খঞ্জরপুর, ভাগলপুর । 
» বীরেন্ত্রকিশোর আচাধ্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 

* বীরেন্কুমার বন্গ এম্ এস্ পি, অধ্যাপক প্রিন্স ওয়েল্স কলেজ, জন্মু। 

» বীরেন্ত্কুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, আসিষ্টাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, 
৬৭৬ 

ফরিদপুর । 

» বীরেন্দ্রনাথ রায়, চিথলিয়া, মীরপুর, নদীন্া । 

» বীরেশচন্ত্র দাস বি 'এল্, শ্রীবান দত্তের গলি, পঞ্চাননতলা, হাওড়! । 

5 বীরেশ্বর সেন, মবসর প্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডণ্টে অব পুলিস্, 

গোয়াড়ী, কৃষ্ণনগর, নদীয়া! । 

৬৭৫ ১, বুন্দাবনচন্দ্র রায়, জমিদার, বড়বন্দর, দিনাজপুর । | 
,১ বেণীমাধব ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পর্গণ! | 

« বেণীমাধব চাঁকী বি এল্, সরকারী উকীল, বগুড়া । 

». বেশীমাধব দাস, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

১ বেণীমাধব সরকার 'এম্ এ, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক, ৯৪ সিভিল লাইন্স আগ্রা! । 

» বৈকুষ্ঠচন্ত্র রায় চৌধুরী এম্ এ, কৃষ্চনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 
»» বৈকুঠ্ঠনাথ দাস, গুজিয়াম, পোঃ কাশীগপ্র, ময়মনসিংহ । 

» রায় বৈকুষ্ঠনাথ সেন বাহাছুর বি এল্, সৈদাবাদ, খাগড়া পোঃ, বহরমপুর । 

» বৈকুষ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

৮ বৈস্থনাথ চৌধুরী, মোক্তার, ইংরেজ-বাজার, মালদহ । 
» বৈগ্যনাথ তরফদার, জমিদার, কাজিপুর, পাবন! । 

» বৈগ্ভনাথ বিশ্বাস, হুম্কা, সীওতাল পরগণা । 

*» ডাক্তার ব্রজনাথ সান্াল, বড়বন্দর, দিনাজপুর । 

* কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায়, কাব্যকণ্থবিশারদ, পার্বতী রায়ের £লি, চু'চুড়া। 

» ব্রজভূষণ গুপ্ত বি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর । 

৬৯০ » ব্রজলাল সরকার, মোক্তার, পাবনা । 

» ব্রজনুন্দর সান্তাল সরম্বতী, এম্ আর্ এ এস্, মোক্তার, পান্শীপাড়া, ঘোড়ামারা, 

রাজসাহী । 

দ৮৩ 

৬৮৫ 

» ব্রজেন্ত্রকুমার বস্থু বি এল্, খাগড়া, বহরমপুর । 

» ব্রজেজ্জকুমার রায়, ভিকৃটোরিয়া হাই স্কুলের সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ, পাবনা । 
» ব্রজেক্জনাথ রায়, ম্যানেজার, কাঞ্চনকাছারী, পত্বীতলা, দিনাজপুর । 

৬৯৫ » ব্রজেজ্নাথ বন্পী এম্ এ, বি এল্, পেমতিয়া, পাংশা পোঃ, ফরিদপুর । 
» ব্রজেঙ্জনুন্মর ঠাকুর, উকীল, গোরাবাজার, বহরমপুর, বেঙ্গল। 

» ব্রন্মনাথ পাল চৌধুরী, রাপাঘাট, নদীয়! | 
» মোহান্ত ভগবান্দাস, বড় আখড়া, জাফরাগঞ্জ, নশীপুর, মুরশিদাবাদ। 
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৭০৬ » ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ল্যাণ্ড একুইজিশান অফিসার, সারা-সিরাজগঞ্জ 
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রেলওয়ে, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ । 

ভবতোষ মজুমদার, অফিন অব, দি ডাইরেক্টার জেনারেল অব, আকিওলজি, সিমল! । 
ভবানীচরণ সেন, কালেক্টারের নাজির, কালীতলা, দিনাজপুর । 
ভবানীনাথ রায়, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 

ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাঁবা-ব্যাকরণতীর্খ, জমিদার, রঙ্গপুর ৷ 

ভবেক্দ্রনারায়ণ বড়,য়া, গৌরীপুর, আসাম । 

ভবেশচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় .বেদান্তরত্ব, এম্ এ, বি এল্, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, 

কৃষ্ণনগর । 

ভাগবতকুমার গোস্বামী শান্ধী এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক, হ্থগলী, 
(৫২ রাজ। রাজবল্লভ স্রীট, কলিকাতা )। 

ভারতচন্ত্র চৌধুরী বি এ, করিমগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, করিমগঞ্জ, শ্রীহ্ট । 
ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জমিদার, স্থখড়িয়া, সোমরা পোঃ, হুগলী । 

রায় সাহেব ভূবনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটী কলেক্টর, বাকীপুর । 

ভূবনমোহন পাঠক বি এ, কেরাসিন অয়েল্ ডিপো, নারায়ণগঞ্জ, ঢাক! । 

রাজ! ভূবনমোহন রায় বাহাদুর, রাঙ্গামাটা, চট্টগ্রাম । 

ভুবনমোহন সেন এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা । 
ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, উকীল, বনিরহাট, ২৪ পরগণা |. 
ভূধর দাস বি এল্, ডিষ্টিকউট কোর্ট, কুমিল্লা । 

ভূপতিচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ, লক্্মীকান্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলম, ঢাক! । 

ভূপতি মুখোপাধ্যায়, কোলিয়ারী ম্যানেজার, জী ওপলগড়া, জামাদাবা পোঃ আঃ, মানভূম । 

ভূপতিনাথ দাঁস এম্ এ, বি এসসি, এক. সি এস্» অধ্যাপক, ঢাঁকা কলেজ, উ্লারি, 

ঢাকা । 

ভূপালকুমার দত্ত এম্ এ, আসকের গণি, ঢাকা । 

ভূপেন্দ্রনাথ বাগছী, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ হোষ্টেল, এলাহাবাদ। 
ভূপেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

ভূপেন্্রনারায়ণ চৌধুরী এম্ এ, লোকাল অডিটার, বহরমপুর । 
ভূষণচন্দ্র দাস এম্ এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 

ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্। বনগ্রাম, যশোহর। 

উভৈরবগিরি গোস্বামী, জমিদার, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর |. 

ভৈরবচক্্র দত্ত বি এল্, নন্দীর বাগান, সালিখা, হাওড়া । 
_ভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্টাাক্টর ও প্রেসিডেন্ট পঞ্চাইত, কান্দাইপুর, 

পুরন্দরপুর, বীরভূম । 

রাও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, কেরোলি ষ্টেট কাউন্সিলের সভা, 

কেরোৌলি, রাজপুতানা । 
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শীুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি সি ই, এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, রনগ্রাম, বশোহর। 
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মণিমোহন সেন, জমিদার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ । 

মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, উকীল) ভাগলপুর। 

মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগর । 

মণীব্দ্রনাথ মণ্ডল, জমিদার, কাসাড়িয়া, খেদগিরি, মেদিনীপুর । 

মণীন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত, মডেলার, অক্িস অব দি ডাইরেক্টর জেনারেল অব. 

আফ্িওগলজি অব ইত্ডিয়া, সিমলা ইষ্ট, সিমলা । 
মণীন্দ্রনাথ বায় এম্ এ, জেঙ্িম্দ স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কুচবিহার । 

মণীন্দ্রভূষণ দত্ত এম্ এ, বি এল্. ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট, নোয়াখালি । 

মনীধিনাথ বস্থু সরস্বতী, এম্ এ, বি এল্, উকীল, £করাণীটোল।, মেদিনীপুর । 

মতিলাল গুহ, একাউণ্ট্যাণ্ট, পি উবু ভি, ভামো, বরা । 

ডাক্তার মতিলাল বন্গু এল্ সি, পি এস্, রৈভদ্রদী, উজিরপুর, বরিশাল । 

মথুরানাথ চট্টরে।পাধ্যায় বি এল্, উকীল, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর । 
মথুরানাথ সিংহ বি এল্, উকীল, মোরার্দপুর । 

মধুহুদন চৌধুরী, মৃজাপুর, বেলডাঙ্গ!, মুরশিদাবাদ | . 

মধুহদন দাঁস বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, বাখরগঞ্জ | 

মধুসুদন সিংহ বি এ, কান্দি রাজস্ুলের প্রধান শ্রিক্ষক, কান্দি, মুরশিদাবাদ । 
মদেন্্রমোহন ঠাকুর, “দেবমন্দিরম্”, মাণিকাহার, শক্তিপুর, মুরশিদাবাদ। 

মনোমোহন চক্রবর্তী, ব্রা্মণডাঙ্গ৷ অমরাবতী লাইব্রেরীর সম্পাদক, রায়গ্রাম, 
যশোহর। 

রায় চৌধুরী মনোমোহন বকৃসী, জমিদার, কুচবিহার | 
মনোমোহন বন্দোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, নেত্রকোণ।, ময়মনসিংহ । 

মনোমোহন সিংহ রায়, জমিদার, মাথালপুর, ট,চুড়া। 

মনোরঞ্জন ঘোষ এম্ এ, অফিন অব. দি ডাইরেক্টার জেনারেল অব আঙ্কিওলজি 

অব. ইগ্ডিয়!, সিমলা ইষ্ট, সিমল|। 
মনোরগ্রন সরকার, পাটিকাপাড়া, হাতিবান্ধ! রঙ্গপুর ৷ 
মনোরঞ্জন সিংহ, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, গর । 

মনোহরচন্দ্র সরকার, কুলাকাশ, হুগলী । 

মন্সথনাথ ঘোষ এম্ এ, সাবৌর কলেজের অধ্যাপক, সাবৌর, ভাগলপুর । 
মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, কাটোয়া, বর্ধমান । 
মন্মথনাথ দত্ত, পাটিকাবাড়ী, সুরশিদাবাদ। 

মন্মথনাথ দে, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

মন্মথনাথ বিশ্বাস, ভোলাডাজা, নদীয়। | 

মন্মথনাথ ভাুড়ী, ডিস্রীউ ইঞজিনিয়ার্স অফিস, (টাঙ্ু, লোয়ার বর্ধা। 
মন্মথনাথ মন্তুমদার, শিঞাইল, হরিপুর, পাবনা! $.. 

 হন্মথনাখ যুখোপাধ্যায়, 'ক) ট্রেজারার, পুরী । . 
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গ্ীযুক্ত মল্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, (খ) ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ৭নং ওয়ারী স্ত্রী, - 

ঞ্ঠ 

ওয়ারী, ঢাকা । 

মন্থনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, ১** দশাশ্বমেধ, বেনারস । 

মম্মথনাথ সেন বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ইয়।-হিয়াগঞ্জ, লক্ষ । 

ডাক্তার মন্মথেশচন্ত্র সান্তাল এল্ এম্ এস্, আসিষ্টাণ্ট সার্জন, নৈনপুর, 

বি এন্ রেলওয়ে। 

মলিনচন্দ্র মণ্ডল বি এ, ঠাকুর গঁ ইংরাজি বিগ্ভালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক, 

ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর । 

মৌলবি মহন্মদ এরসাদ আলী খা চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী। 
মৌলবি মহম্মদ আমিরউদ্দিন খান্, ফরিদাবাদ, শ্ঠা মগঞ্জ, রঙপুর । 
মহিমচন্দ্র ঘোষ বি এ, আই সি এম, এডিশনাল ও সেসন্ জজ, ময়মনসিংহ । 
মহিমচন্দ্র হালদার, গ্রাম বৈগ্ঠপুর, ঘাটেশ্বর, ২৪ পরগণা | 

মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী, হেতমপুর, বীরভূম । 

মহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী বি এল্, উকীল, রাজসাহী। 
কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্ভাবিনোদ, বৈগ্যশান্মী, পাঁলপাড়া, চন্দননগর । 

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্লক পিগনাল ইন্সপেক্টার, সৈদপুর, রঙ্গপুর | 

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ ত্রিপার্ঠী, কাব্যতীর্থ-কবিরত্র, তাজপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, 
খলিসাডাঙ্গা, ভায়া কাথি, মেদিনীপুর । 

মহেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, ঘোড়ামারা, রাজসাহী । 

মহেন্দ্রনাথ মহাস্তি, “গোপেন্দ্র-নিকে তন,” পটাশপুর, মেদিনীপুর । 

মহেন্দ্রনাথ মিত্র, ছাপরা। 

মহেন্দ্রনাথ সরকার, হোটেল সিবিল, মুশৌরী । 

মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা, মুরশিদাবাদ । 
মহেন্দ্রনারায়ণ সরকার, বামুনিয়া, গোমনাতি পোঃ, রঙ্গপুর ৷ 

মহেন্্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শানপাড়।, শিবপুর, হাওড়া । 

মহেন্দ্রলাল রায় বি এল., উকীল, ঢাক1। 

মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ, ময়মনসিংহ । 
পণ্ডিত মহেশচন্দ্র স্তায়রত্ব, নেওয়াণী, পররাডাঙ্গা, রঙ্গপুর । 

মহেশচজ্জ বিশ্বাস তর্কবাগীশ, মানকর, বদ্ধমান । 

মহেশ্বর দাস, সব-এসিষ্টাণ্ট সার্জন, খাপা ডিস্পেন্সারী, নাগপুর । 

মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রদাদ চৌধুরীর বাটা, শ্রীরামপুর । 
মাথনলাল বন্দ্যোপাধ্যাক্ম বি এ, কোর্ট সাব-ইন্স্পেক্টার, ফরিদপুর । 
মাখনলাল মন্তুমদার, নায়েব, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি । 

মাধবচজ্জ সিকদার বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 
মিছিরনাথ রায় এম্ এ বি এল, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

মুকুন্দচন্্র দাস, পু'টিমান্থী;,দ্বীনহাটা, কুচবিহার । 
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কালেক্টার, বাকীপুর। 

মুকুন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এন্ কলেজের অধ্যাপক, বাকীপুর । 

মুকুন্দলাল রায়, রঙ্গপুর-বাজার, রঙগপুর । 

মুনীন্্রনাথ দেব বি এ, বি ই, ইঞ্জিনিয়ার, স্পেশাল ওয়ার্ক ডিভিশন, বাকীপুর। 

মুনীন্্রনাথ সরকার এম্ এ, বি এল্, উকীল, বিলাসপুর, সি, পি। 
মুলুকটাদ চৌধুরী, দামিহা, বাদল! পোঃ, ময়মনসিংহ । " 
মৃগেন্্রকুমার দত্ত, সালিখা, হাওড় । 

রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর এম আর্ এ এস্, সগ্ঘপুষ্করিণী, শ্তামপুর, 
| রঙ্গপুর। 

মোক্ষদারঞ্জন রায়, জমিদার, গুজরা, নয়াপাড়া, চট্টগ্রাম । 

মোহান্ত মহারাজ স্থমেরুগিরি গোস্বামী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
মোহিনীনাথ বিণা, জমিদার, জোয়াড়ী, রাজসাহী । 
ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষ এল্ এম্ এস্, ফোট হাসপাতাল, চম্পানগর, 

ভাগলপুর। 

মোহিনীমোহন ধর এম্ এ, ময়ুরভপ্জ ্রেটের দেওয়ান, বারিপদা, ময়ুরভঞ্জ। 
মোহিনীমোহন মৈত্রেয়, (ক) শিববাটা, বগুড়!। 

মোহিনীমোহন মৈত্রেয়, (খ) কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর। 
ঘজ্ঞেশ্বর গিরি, মোক্তার, নূতন বাজার, বালেশ্বর | 

যজ্দেন্বর ঘোষ এম্ এ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ, ময়মনসিংহ । 
যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা । 

যক্ঞেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীহট্ট, আসাম। 
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, “রিসার্চ হাউন্:, কাশিমবাজার, মুরশিদাবাদ। 
যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ, এম্ আর্ এ এদ্, এফ. আর্ এচ্ এন্) 

ডেপুটট ম্যাজিষ্ট্রেট, আলিপুর ডুয়াস । 
যতীন্দত্রকুমার রায় বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
যতীশ্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, ফতেপুর, ইটাকুমারী, কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
যতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী (ক) বি এ, এম্ এদ্ এ, স্পারিপ্টেণ্ডেপ্ট অব. এগ্রিকালচার, 

রঙগপুর । 
যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী খ) আই বি ভি সি, ভেটারনারী সার্জন, বালেশ্বর। | 
যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাব এসিষ্টান্ট সার্জন, দেবগ্রাম, নদীর! । 
যতীন্্রনাথ বন্, গবর্ণমেপ্ট অব. ইও্ডয়া, পি, ডব্লিউ সেক্রেটারিফ্েট, সিমল| । 
যতীন্্রনাথ সেন এম্ এ, এফ. সি এস্, ক্ৃষিবিস্তালয়, সাবৌর, ভাগলপুর । 
যতীজ্প্রসাদ ভট্টাচার্য, “সাধনাকুটীর”, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ । 
০98 এম্ এ, ০০৪৪০৪৬২৪৬৪ 

-- জানিষ্টাপ্ট, চু'চুড়া। 
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যতীন্রমোহন রায়, (খ) ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণা । 

যতীন্ত্রমোহন রায় বি এ, (গ) বোয়ালিয়া, হরিনারায়ণপুর, বগুড়া । 
যতীন্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর | 
বতীন্্রমোহন সিংহ বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ | 

যতীন্্রমোহন সেন বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

বতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, কুন্দী, পোঃ শ্তামপুর, রঙ্গপুর । 

যতীশচন্ত্র বঙ্গ এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ছাপরা। 

যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুলীনপাড়া, পোঃ স্থখচর, ২৪ পরগণা। 

যছুনাথ ঘোষ বি এ, সৈদপুর এচ, ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সৈদপুর, রঙ্গপুর। 
রায় যহ্নাথ মজুমদার বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, ষশোহর । 

ষছুনাথ মুখোপাধ্যায়, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর | 

যছুনাথ রায় বি এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

ধছনাথ সরকার এম্ এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর । 

যছুনাথ সাহা, ডাঙ্গাপাড়া, ভায়া নাটোর, রাজসাহী । 

যছুপতি চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্ধমান । 

যাত্রামোহন চৌধুরী, ইংলিস ক্লার্ক, স্থপাঃ আফিস, রাঙ্গামাটা, চট্টগ্রাম । 
যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, কালীপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ । 

যামিনীনাথ রায় চৌধুরী, আলোয়, কাগমারী, টাঙ্গাইল । 
ুগলবিহারী মাকড় এম্ এ, বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম । 
যোগীন্দরচন্দ্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

যোগীক্্রনাথ মৈত্র, পাবনা । 

যোগীন্ত্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ. আর ই এস্; এফ. আর হিষ্ট এস্, 
এম্ আর এ এস্, পাঁটনা কলেজের অধ্যাপক, বাকীপুর। 

যোগীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, বিগ্ভাবিনোদ, কবিচিন্তামণি, 

আযুর্বেদ-শাস্তি-কুটার, সিরাজগঞ্জ । 

যোগেন্্রকিশোর রক্ষিত, তাতিবাজার, ঢাকা । 

রাঁজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ । 

যোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী বি এল্, মাণিকগঞ্জ, ঢাক । 

যোগেক্দরচন্দ্র বিশ্বাস, কুমিল্লা | 
যোগেন্জনাথ ঘোষ বি এ, এল্ এল্ বি, সরকারী উকীল, সিক্রোল্, 

| বেনারস ক্যাপ্ট। 

যোগেক্সনাথ দে, একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিস, রেঙ্গুন । 
যোগেজনাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ । 

যোগেজনাথ সরকার বি এল্, উকীল, মেদিনীপুর । 



৮ সাহিত্য-পরিষণ-পঞ্জিকা 

শ্রীযুক্ত যোগেক্্নারায়ণ রায় চৌধুরী, হরিপুর বড় তরফ, পোঃ জীবনপুর, দিনাজপুর । 

৮৭৬ 

৮৭৫ 

৮৮৪ 

যোগেন্দ্রলাল নন্দী বি এ, সাবডিবিশনাল আফিসার, কালনা, বর্ধমান। 

যোগেশচন্ত্র কাস্তগির বি এল্, এডভোকেট; ৩ সরফরাজ রোড, রেঙ্গুন । 

যোগেশচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সাব-রেজিদ্ত্রীর, কোটোক়া, বর্ধমান । 
যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ধলা, ময়মনসিংহ | 
যোগেশচন্ত্র দত্ত বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ( ক) ২৬ নাভা হাউন্, সিমল! পাহাড়, পঞ্জাব। 

যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ঠ (খ) বি এ, ৭৭ লায়াল স্রীট, ঢাকা । 

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যুন্ঃ জমিদার, মনহালি, দিনাজপুর । 
যোগেশচন্জ্র বন্ু, সেট লমেন্ট. কাঁমনগো, কাথি, মেদিনীপুর । 

যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ । 

যোগেশচন্দ্র ভাছুড়ী, পোড়জলা, পাবনা । 

যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, পশুপতিগঞ্জ কাছারীী, পশুপতিগঞ্জ, ওরঙ্গাবাঁদ, গয়া । 

যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি এল, উকীল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর ৷ 

ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

রায় সাছেৰ যোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ভানিধি ( ক) এম্ এ এফ আর্ এ এস্, 

এফ. আর্ এম্ এস্, রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক। 
যোগেশচন্দ্র রায় ( খ) শিক্ষক, বসাইল, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 

যোগেশচন্দ্র সেন, ম্যানেজার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

যোগেশচরণ সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর । 

রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

রজনীকান্ত ত্রিবেদী, জমিদার, বহড়া, কান্দি, মুরশিদাবাদ । 
রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সদ্ভপুষফকরিণী, পোঃ শ্তামপুর, রঙ্গপুর। 

রজনীকান্ত বন্থু এম্ এ, রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক। 

রজনীকাস্ত ভট্টাচার্য্য (ক) উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, (খ) পেস্কার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর । 
রজনীকান্ত ভৌমিক এম্ এ, বি এল (ক ) নায়েব, আহেলকার, তুফানগঞ্জ, 

কুচবিহার। 
রজনীকান্ত ভৌমিক (খ) তালুকদার, কালীতারা, নোয়াখালী । | 

রজনীকান্ত মৈত্রেয়, পুলিস আফিস, দিনাজপুর । 

রজনীকান্ত রায় দস্তিদার এম্ এ, এক্ষ1 আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, শিবসাগর, আসাম । 

রজনীকান্ত সরকার, মালঞ্ধী, রামবাড়ী, রাজসাহী। 

র্জনীমোহন বসাক, মোক্তার, মাণিকগঞ্জ, ঢাক! 

রজনীরঞ্জন দেব বি এ, শিক্ষক, শ্রীহুট্। 

রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, পোষ্টমাষ্টার, ময়মনসিংহ । 



সাহিতা-পরিষত-পঞ্ভিকা৷ ৮৬ 

৮৯০ স্যুক্ত রণজিচ্চন্্র লাহিড়ী এম্ এ, বি এল., উকীল, পাবনা । 
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাছুর, নশীপুর, মুরশিদাবাদ। 

শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বি এল, উকীল, ভাগলপুর । 

* রুথীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এস্সি, সিলাইদহঃ নদীয়। | . 

» রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, ধুবড়ী, আসাম। 

৮৯৫ » রমণীকাস্ত মুখোপাধ্যায়, মোক্তার, আলিপুর ডুয়ার্স” জলপাইগুড়ি । 
» বাজা রমণীকান্ত রায় বি এ, (ক) চৌর্গা, রাজসাহী ৷ 

» রমণীকান্ত রায় (খ) মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

» রমণীমোহন দাস এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, রাজবাড়ী, ফরিদপুর । 

» রমণীরঞ্রন দত্ত বি এ, আসিষ্ট্যাপ্ট সেটেলমেন্ট নিসার, মেদিনীপুর । 
৯** ১, রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ঘোড়ামার| । 

» রমাপ্রসাদ রায় বি এ, এক্প্রী আসিষ্ট্যা্ট সুপারিষ্টেণ্ডেট, সার্ভে অব ইত্ডিয়া, 

মুশৌরী । 
এ রূমেশচন্ত্র দত্ত বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর | 

» রমেশচন্দ্র নিয়োগী এম্ এ, বি এল, কালীতলা, দিনাজপুর । 

» রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্ধ্য, শ্রীহট্ট বৈদিক-সমিতির সম্পাদক, মোগলাবাজার, শ্রীহ্ট। 

৯*৫ » রমেশচন্ত্র নাগ, আটপাঁশা, ঢাকী পোঃ, ময়মনসিংহ | 

এ বূমেশচন্দ্র রায়, (ক) ধাপ, রঙ্গপুর | 

« রমেশচন্দ্র রায় এম্ এস্ সি, (খ) পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাঁকীপুর | 

» বুসিকচন্দ্র বস্তু, নগরপাঁড়া, মৈষামুড়া পোঃ, ময়মনসিংহ | 

» রাইকিশোর প্রামাণিক, মোক্তার, মালদহ । 

৯১০ », রাইচরণ মজুমদার, পুলিশ সব-ইন্স্পেক্টার, লালমণির হাট, রঙ্গপুর । 

» রাখালচন্দ্র চৌধুরী, পোঃ ধরাইল, রাজসাহী। 

॥, বাখালরাজ বায় বি এ, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

» বাখালানন্দ ঠাকুর, শ্রীখণ্ড টোলবাড়ী, শ্ীথণ্ড, বর্ধমান । 

« রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কে) ফাইনান্ম ডিপার্টমেণ্ট, গবর্ণমে্ট অব. ইগ্ডিয়া, সিমলা । 

» রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (খ) বি এল্, উকীল, যশোহর, নড়াইল। 
« রাজকুমার সেন এম্ এ, গারুড়গী, হাসাইল পোঠঃ, ঢাক1। 
» রাঁজগোপাল আচাধ্য গোস্বামী, বেরো, বেলতোড়া, মানভূম | 
« রাজচন্দ্র দত্ত জমিদার, বাগ্ডেল রোড, চট্টগ্রাম । 

এ রাজচন্দ্র বন্ম। সরকার, গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা! পোঃ, রঙ্গপুর 

»* রাজমোহন মুখোপাধ্যায়, জয়দিয়া, নদীয়া । 

এ কবিরাজ রাজমোহন রায় কবীন্দ্র, আমুর্কেদ।শ্রম, পোঃ মোরাদপুর, বাকীপুর | 

» বাজবিহারী দাস, বাস্থদেবপুর, জয়দেবপুর, ঢাক1। 
* রাঁজেজ্কুমার উকীল, বি এল্, উকীল, ময়মনসিংহ । 

এ বাজেন্্রনাথ বনু বি এ, বর্ধমান-রাজের সব. ম্যানেগ্গার, কুঞ্গং, তির্ভল, কটক। 

৯১৫ 

১৬ 



৮৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক 
৯১৫ স্ীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরম্বতী, জমিদার, বড়শুল, বর্ধমান । 

১৩৩ 

৯৩৫ 

৪৯৪০ 

৭৯৪৫ 

৫৬ 

রাজেন্দ্রলাল আচার্য বি এ, জয়পুর-গবর্ণমেণ্ট ষ্রেটের ম্যানেজার, বগুড়া। 

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, কৃষ্খজনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 

রাক্ম রাধাগোবিন্দ চৌধুরী বাহাছুর, এম্ এ, বি এল্, গভর্ণমেণ্ট উকীল, রাচী। 
রাঁধাগোবিন্দ নাথ এম্ এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক, কুমিল্ল! ৷ 
রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, রাঁজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী। 
রাধাচরণ ভট্টাচার্ধ্য বি এল্, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর 1 

রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাছ্র, জমিদার, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ । 

ডাঃ রাধাবিনোদ রায়, এল্ এম্ এন্, গোরক্ষপুর, ইউ, পি। 
রাধিকানাথ সাহ1, সেরপুর, বগুড়া । 

রাধিকা প্রসন্ন চন্দ, পোড়াবাড়ী স্টিমারঘাট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 

রাধিকাপ্রসাদ বড়,য়া, ম্যাজিষ্ট্রেট, সোনারি, শিবসাগর । 
রাধিকামোহন মুন্সী, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া । 

রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এল্, গভর্ণমেণ্ট উকীল, বহরমপুর, বেঙ্গল । 

রামকমল রান্ন বি এল্, উকীল, ৫২ রাক্দবল্পভ সাহার লেন, হাওড়া । 

রামকমল সিংহ, কান্দি, মুরশিদাবাদ । 

ডাঃ রামকালী গুপ্ত এল্ এম্ এস্, মিঠাপুর, বাকীপুর । 

রামকিঙ্কর রাক, জমিদার, হরিশ্ন্দ্রপুর, মালদ হ। 

রামগোপাল ঘোষ, মগরাহাট, ২৪ পরগণা । 

রামগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোঁড়া, ভায়! কান্দি, মুরশিদাবাদ । 

রায় বাহাছুর রামচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, স্মলকজ কোর্ট, এলাহাবাদ । 
রামচন্দ্র ভাছুড়ী বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর | 

বায় রামচন্দ্র মৈত্রী সমাজপতি, ভোগপুর, ভায়া কোলা, মেদিনীপুর । 

রাজ রামচন্দ্র রায় বীরবর বাহাছুর, মনোহরপুর রাজবাটা, 

দাীতন, মেদিনীপুর । 
রামচন্দ্র শর্মা বৈগ্যশাস্ত্রী বৈগ্যভূষণ, গোকুল, মথুর! । 

রামচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

রামতারণ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী | 

রামছলাল মিশ্র, শ্ীকষ্টৈতন্ত লাইব্রেরী, ঢাকাদক্ষিণ পোঃ, গ্রহ । 
রামদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্্রেট, বাকীপুর । 

রায় সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায়, একস্্রা ডেপুটী কন্জারভেটার 

অব. ফরেষ্ট, শিলং, আসাম 
রামনারায়ণ মুখোপাধ্যার বি এ, জানমামুদ ঘাট রোড, নৈহাটী, ২৪ পরগণা । 

রামপ্রপাদ ঘোষাল ৰি এ, রায় বাহাছর, এচ. পি ঘোষাল এক্জিকিউটিব. 
ইঞ্জিনিয়ারের বাসা, আড়া 

রামপ্রাণ গুধ, কেদারপুর, টাজাইল, ময়মনসিংহ । | 
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যুক্ত রামযাছ ভট্টাচার্য্য বি এ, স্থপারিণ্টে্ডেপ্ট, বোর্ড অব. রেভিনিউ, বিহার ও 
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উড়িষ্যা, মোরাদপুর, বাকীপুর । 
রামরতন সরকার, ঘুটিস্বাবাজার, হুগলী । 
রামরেণু চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বক্সার, সাহাবাদ । 
রামলাল সিংহ বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

রামেন্্রনাথ ঘোষ এম্ এ, কৃষ্ণচনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর । 

রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এম আর এ এস্, এফ. আই এ এস্ সি,শাস্তিকুটার 

লাইব্রেরী ও অক্ষয়চন্দ্র দত্ত স্থৃতি-সমিতির সম্পাদক, বালী, হাওড়া । 

রেবতীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল্, ময়মনসিংহ । 

রেবতীরমণ দত্ত এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিপ্রেট, রাজসাহী । 

রোহীন্ত্রনাথ শর্মা বি এ, মণিপুর ইট, ইন্ফাল, আসাম। 

লক্ষ্মণচন্ত্র রায়, সাতক্ষীরা, খুলন! । 

বায় লক্ষীনারায়ণ আঢ্য, আরামবাগ, হুগলী | 

লক্ষমীনারায়ণ গুপ্ত, ৩৬ কালভৈরব রোড, বেনারস-সিটি । 

ললিতকিশোর মিত্র বি এল্, উকীল, পুরুলিয়া । 

ললিতকৃষ্ণ ঘোষ, পুলিশ সব-ইন্স্পেক্টার, পোঃ কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর । 

ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়, সব-রেজিষ্রার, মেহেরপুর, নদীয়া । 
ললিতচন্দ্র বন্গ এম্ এ, আই ই ই, ইলেকটি,ক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীনগর, কাশ্মীর ৷ 

ললিতবিহারী সেন রায়, কাশী-নরেশের প্রাইভেট সেক্রেটারী, 

১০ সদানন্নবাজার, কাশী। 
ললিতচন্দ্র রায় চৌধুরী কবিরত্র, পোঁঃ বোদরা, ২৪ পরগণ! | 

ললিতমোহন কর, কাব্যতীর্থ, এম্ এ, “সারম্বতাশ্রম', চন্দননগর | 

ডাঃ ললিতমোহন ঘোষ, ফরিদাবাদ ডিস্পেন্সারী, শ্রামগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

ললিতমোহন চট্োপাধ্যায়, ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট, কোয়াটার নং ৭* বি, 

টিমারপুর, দিলী। 

ললিতমোহন পাল, মনোহরপল্লী, সিরাজগঞ্জ, পাবনা । 

ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), মহিযাদল, মেদিনীপুর । 

ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এল্, খে) সৈদাবাদ, খাগড়া, মুরশিদাবাদ । 

কবিরাজ লগিতমোহন বাগচী কাব্যতীর্থ, কবিরঞ্জন, খয়রামারি, 

সাদিখার দেয়াড়, মুরশিদাবাদ । 

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ-সাহিতা-সমাজ ও বারাণসী-শাখা-পরিষদের 

সম্পাদক, ১৫২ কাজিপুরা, বেনারস সিটি। 

ললিতমোহন মৈত্র, জমিদার, তালন্দ, রাজসাহী । 

লোকনাথ চক্রব নবী বি এ, রাইপুর, বেলিক্লাকান্দি, ফরিদপুর । 

লোকনাথ দত্ত, ডিম্ল! এষ্টেটের ম্যানেজার, রঙগপুর । 

শচীক্রনাথ রার, কাঞ্চনতল।, সুরশিদাবাদ | 
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শচীশচন্দ্র চট্রোপাধার, সাব. রেজিষ্টার, পাবনা । 

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বি এল্, আলমটাদ-বাজার, ফটক । 

রায় শরচ্চ্ছ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর বি এল্, সরকারী উকীল, রঙ্গপুর | 

শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, সবিতা প্রেস, পুটিয়া পোঃ, রাজসাহী । 
শরৎকুমার দত্ত এম্ এ, শিবপুর, সি ই কলেজের অধ্যাপক, শিবপুর, হাওড়া । 

শরচ্চন্্র দাস, মুকুদম্পুর, মালদহ । 

শরচ্চন্দ্র পুরকায়েত সাহিতারত্ব, পাকরুলিয়া, ডায়মণ্ড-হারবার, ২৪ পরগণ! । 

শরচ্ত্দ্র বস্থ, পোষ্ট আগগিস, রঙ্গপুর : 
বায় সাহেব শরচ্ন্দ্র বিশ্বাস বি এ, বুড়া শিবতলা, ব্রিটিশ চন্দননগর, চু'চুড়া। 
শরচ্চন্ত্র মজুমদার, রঙ্গপুর বাজার, রঙ্গপুর । 

শরচ্চন্্র সিংহ রা, জমিদার” পীরগঞ্জ, রায়পুর, রঙ্গপুর । 

শরৎশনী দত্ত, পুলিশ ইন্স্পেক্টার, ১২ আসক জমাদার লেন, ঢাকা। 

কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় বাঁহাছুর, (ক) জেমো৷ রাজবাঁটী, জেমো, পোঃ কান্দি, 

মুরশিদাবাদ । 

কুমার শরদিন্দুনারাম্নণ রায় প্রাজ্ঞ, এন এ, (খ) দিনাজপুর । 

শরতকান্ত রায়, বিশিয়া দেওয়ানবাটী, পোঃ খাজুরা, রাজসাহী । 
ডাঃ শরৎকুমার চৌধুরী বি এ, এম্ বি, রামনগর, বেনারস। 
শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উ্কীল, মোরাদপুর, সজীবাগ, বাঁকীপুর । 

শশধর বিগ্যাভৃষণ, দ্বিতীয় শিক্ষক, লোহাগড়া, জয়পুর পোঃ, যশোহর । 

শশাঙ্কমৌহন সেন বি এল্, উকীল, সদরঘাট, চট্রগ্রাম। 

মাননীয় রাজ। শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাছর, ময়মনসিংহ | 
শ্ীযুক্ত শশিকিশোর চঙ্গদার বি এল্, উকীল, নাওরগাঁ, রাজসাহী । 
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শশিভূষণ ঘোষ, আদমপুর, ভাগলপুর । 

শশিতৃধণ ঠাকুর, বরির।-পাকুড়িয়া, রাজসাহী। 
শশিতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “পল্লীবাসি”-সম্পাদদক, কালনা, বদ্ধমান। 
শশিভৃষণ বস্থ এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধাপক, কৃষ্ণনগর । 

শশিহ্ষণ সিংহ, নায়েব, তারাপুর, মল্লারপুর, বীরভূম | 

শীস্তনচরণ বিশ্বাস, হড়া, পোঃ ব্রাঙ্গণগ!, হুগলী । 

শিবকালী ম্ধুমদার, ইউ এস্ ক্লুব,, সিমলা | 

শিবচন্দ শীল, চুঁচুড়া, ছুগলী । 
শিবনাথ গুপ্ত বি এ, কায়স্থ জুবিলী একাডেমীর শিক্ষক, আড়া, সাহাবাদ। 
শিবপ্রসাদ চট্রোপাধ্যাপ্ন, ৮ রামনিধি চট্টোপাধ্যায়ের লেন, উত্তরপাড়া, হাওড়া । 
শিব প্রসাদ দলপংরাম পশ্ডিত, কষ্টম ইনম্পেক্টার, বারাণ, কোটা এষ্টেট, রাজপুতান! । 
ভাঃ শিব প্রণাদ শর্ম। রার এদ্ বি, এদ্ আ'র পি এন, ৪ লারাল রোড, এলাহাবাদ । 
কুমার শিবশেবরেখর রার বি এ, তাহিরপুর, রাগসাহী। 
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প্ীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার পাল এল এম এস্, স্থপারিপ্টেণ্ডেপ্ট, 

নুইস্ জুবিলী সানিটেরিয়াম, দার্জিলিং। 
« শীতলচত্্র রায়, জমিদার, সামটা, যশোহর | 

১০২৫ « শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, শ্তামবাজার, বর্ধমান । 

» কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার, রামগোপালপুর পোঃ, ময়মনসিংহ । 

» শ্তামকিশোর মুন্সী জমিদার, সেরপুর, বগুড়া । 

* শ্ামলানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম । 

» শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, কালীপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ | 
* শ্তামাচরণ সেন, হেড ক্লার্ক, আফিস অব দি গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে 'একাউপ্ট, 

চট্টগ্রাম । 
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» শ্তামাধন চট্টোপাধ্যায়, সাতঘর, জয়নগর, ২৪ পরগণ!। 

» শ্টামাঁপদ ভট্টাচার্য্য বি এ, মাতলী, নাগাবান্ডী,ক্টাঙ্গাইল। 

* শ্রীজীবচন্দ্র লাহিড়ী, গৌরীপুর এষ্টেট, গৌরীপুর, আসাম । 

», শ্রীনাথ আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
১০৩৫ » শ্রীনাথ রায়, চীফ. ম্যানেজার, রাঁজা বাহাদুরের এষ্টেট, ময়মনসিংহ | 

» আ্ীনাথ সিংহ, মধ্য-শ্রীরামপুর, জোয়ানিয়া-ভালুক। পোঃ, নদীয়া । 

» শ্নাথ সেন, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, কামারখানা, পোঃ স্বর্ণগ্রাম, ঢাকা । 
* শ্রীপতিনাথ শর্মা মুখোপাধ্যায় এল, এম্ এস্, বড়বাজার, বর্ধমান । 
* আ্ীবনবিহারী সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর । 

১০৪০ ৮ শ্রীমাধব চট্টরাজ বি এ, এডওয়ার্ড করোনেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, জিয়াগঞ্জ, 
মুরশিদাবাদ। 

»» আরাম মৈত্রেয়, বলিহার রাজ-কাছারী, রাজসাহী। 

১ শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

» রায় শ্রীশচন্ত্র বন্ বাহাছর বি এল, (ক) স্লকজ কোর্টের জজ, কাশী । 

» ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বস্, খ) গোন্দলপাড়া, চন্দননগর । 

১ শ্রীহর্ষ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বর্ধমান । 

» সতীনাথ সিংহ রায় জমিদার, দেহুড়া, আবাপুর পোঃ, বর্ধমান । 
» সতীপ্রসাদ সেন গুপ্ত, স্থপারিপ্টেণ্ডেপ্ট, পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের আফিস, 

সোমড়া পোঃ, হুগলী । 

»* সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এফ আর এইচ এস্ (লগ্ন ), ম্যানেজার ও 

অনারারি ম্যাজিপ্ত্রেট, স্থরসন্ন, মজঃফরপুর । 
» সতীন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “ইন্দ্রালয়”, গঙ্গাটিকুরী, বর্ধমান । 

১৯৫৯» মোহাত্ত মহারাজ সতীশচন্্র গিরি, তারকেশ্র, হুগলী ।' 
» সতীশচন্দ্র গোস্বামী, মোক্তার, নওগা, রাজসাহী । 

* সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ, ( ক) ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, আরামবাগ, হুগলী । 

» সতীশচন্্র ঘোষ (খ) ১৭৭ রামকষ্খপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া । 

১৪৪৫ 



৮৮ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী কে) ধলা, ময়মনসিংহ । 

১৬৫৫ 
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১৬৩৬৫ 
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১৯৪৭৫ 

১৩৮৩ 
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সভীশচন্ত্র চক্রবর্তী (খ) মোক্তার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী । 

সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী এম্ এ, (গ) রামমোহন রায় সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক, 

মোরাদপুর, বাকীপুর। 

সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী (ঘ) এল্ এম্ পি, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর | 
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বি ই, ডিষ্টীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, কৃষ্ণনগর । 
সতীশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীধুক্ত কে, সি চৌধুরী মহাশয়ের বাঁটা, হেমনগর্, ময়মনসিংহ। 

সতীশচন্ত্র দাস, গৌহাটা-ক্কুলের শিক্ষক, গৌহাটা, আসাম । 
সতীশচ হে দে ব্ী প্র, (ক) মুর সেণ্টণল কলেজের কেমিষ্্রির অধ্যাপক, 

কর্ণেলগঞ্জ, এলাহাবাদ । 

সতীশচন্দ্র দেব কি খল, (খ) উকীল, কর্সিমগঞ্জ, গ্রীহট ৷ 

সতীশচন্দ্র নিয়োগী, জমিদার, আদমদীঘি, বগুড়া । 

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্, (ক) ১৩ এডমনষ্টোন্ রোড, 
এলাহাবাদ । 

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার (খ) তর্কসিদ্ধান্ত লেন, বালী, হাওড়া । 

রাক়্ সাহেব ডাঃ সতীশচন্ত্র বন্থু এল্ এম্ এস্, সিনিয়ার সিবিল সার্জন, সি ই 
কলেজ, শিবপুর, হাওড়া । 

সতীশচন্দ্র বড়,ম্বা, জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, আগমনী পোঃ, গোরালপাড়া, আসাম । 
সতীশচন্ত্র বন্থ চৌধুরী, জমিদার, ভোমরা, আজগড়া, খুলনা । 
সতীশচন্ত্র মিত্র বি এ, হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক, দৌলতপুর, খুশন!। 

সতীশচন্ত্র মুস্তফী রায় চৌধুরী, নায়েব, আহেলকার, কুচবিহার। 
সতীশচন্দ্র রায় বি এল্, (ক ) উকীল, দিনাজপুর । 

সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, (খ ) বন্দ্যোপাধ্যায় এষ্টেটের ম্যানেজার, সাহাজাদপুর, 

৬ পাবন! । 

সতীশচন্দ্র লাহিড়ী ( ক) পুলিস সাব ইন্স্পেক্টর, ভোমরা, রঙ্গপুর । 
সতীশচন্দ্র লাহিড়ী ( খ ) আট আনি রাজ এপ্টেট, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | 

সতীশচন্দ্র সরকার, জন ডিকিন্সন এণ্ড কোং লিমিটেড, পোষ্ট বক্স নং ১৮, রেঙ্গুন। 
সতীশচন্দ্র সিংহ বি এল্, ( ক) উকাল, কান্দি, মুরশিদাবাদ। 

সতীশচন্দ্র সিংহ উকীল, ( খ) পুরুলিয়া, মানভূম। 

রায় সতীশচন্দ্র সেন বাহাছুর বি এল্, চট্টগ্রাম । 
সত্যকিস্কর কু্ড কাব্যকণ্ঠ, দেনুড়, পু'টগুরি, বর্ধমান । 
সত্যকিস্কর সাহানা! বি ঞ গিরিডি। 

সত্যচরণ বন বি এল্, উকীল, বনগ্রাম, যশোহর। 
সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ( ক.) মুন্দেফ, আমতা, হাওড়া । 

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, ( খ) গুস্তিয়া, বাহু, ২৪ পরগণ!। 
সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর । 



১০৮৫ যুক্ত সত্যেচন্জ মল্লিক সি এস্, ডিহ্িক্ট এবং সেসন জজ, কৃষ্ণনগর । 
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সত্যেন্জরনাপ বটব্যাল বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, বহরমপুর । 

সত্যেন্্রনাথ ভদ্র এম্ এ ঢাক কলেজের অধ্যাপক, ঢাক! । 

সত্যেন্দ্রনাথ বন্থু এম্ এ, ভিক্টোরিয়া! কলেজের অধ্যক্ষ, কুমিল্লা! ৷ 
সত্যেন্্রনাথ রায় বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, বেহালা, ২৪ পরগণা । 

সত্যেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ডিপার্টমেণ্ট অব. কমার্স অব. ইন্ডাষ্ছি,, গভর্ণমেপ্ট অব. 
ইত্ডিয়া, সিমলা পাহাড় । 

সত্যেশচন্ত্র গুপ্ত এম্ এ, সব. ডেপুটা কলেক্টার, এসিষ্টান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, 

গাজা মেদিনীপুর । 
র্. 
হা 

পণ্ডিত সদানন্দ স্বতিরত্ব বিস্তার্ণব, মহাশক্তি গ্ীমতী:বিশ্বা 
প্রীমগ্ডপের তন্বা বধায়কা, মধুরাপুর, ২৪ পরগণা । 

ডাঃ সনৎকুমার বরাট এম্ এ, এল. এম্ এম্, এসিষ্টান্ট সার্জন, 
টেম্পল মেডিকাল স্কুল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

সম্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “হরিভবন””, সিমলা ইষ্ট । | 

সম্তোষকুমার বস্থু বি এল., উকীল, বর্ধমান । 

সন্তোষকুমার মজুমদার বি এস্সি, আই এম্ এন্, ব্রহ্চর্য্যাশ্রম, 

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

সরোজকুষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ, জমিদার, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ । 

সরোজনাথ বাগচী, ২৮ নং বি কোয়ার্টার, টিমারপুর, দিলী । 

সরোজভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাধুহাটা, যশোহর। 
সরোজিনীনাথ বর্ধন বি এ, এল. এম্ এন্, ২৮ রেসকোর্স রোড, লিঙ্গাপুর । 

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙগ।, মুরশিদাবাদ । 

সাধুচরণ মণ্ডল বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, জামতাড়া, ই আই আর্। 

সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগন্ । 
সারদাগোবিন্দ তালুকদার, চৈত্রকোল, বাগছয়ার, রঙ্গপুর | 

সারদানাথ খান ৰি এল্, বগুড়।। 

সারদাপ্রসঙ্ন ঘোষ বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট ও ডেপুটা কলেক্টার, ঢাক1। 

সারদা প্রসন্ন চৌধুরী বি এ, সেটেলমেপ্ট কাননগো, বরিশাল। 

সারদাপ্রসন্ন দাস এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, চু চূড়া । 

সারদাপ্রসাদ লাহিড়ী, সুনখাওয়, ভায়! ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর । 

সারদাপ্রসাদ সরকার এম্ এ, সব-ডিবিশনাল অফিসার, বাকা, ভাগলপুর । 

সারদাপ্রসাদ সেন বি এল্, ডিস্বীক্ট এবং সেসন জজ, ফরিদপুর । 

সিদ্বেশ্বর সিংহ বি এ, হোম সেক্রেটারী, বর্ধনান-রাজ, বর্ধমান । 

সিদ্ধেশ্বর হালদার বি এ, ক্যাম্পমেরুয়া, পোঁঃ মাহাদেবপুর । 

সীতানাথ অধিকারী এম্ এ, বি এল্, পাবনা। 

সীতানাথ রায় বর্ম, খান্ুরা, লালগোল।, সুরশিদাবাদ । 

৯৭ 



৬ 
ছি রর রিষৎপঞ্জিব কি, 

শ্রীযুক্ত নুক্মার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডেগুটা ম্যাজিস্ট্রেট, বাগেরহাট, খুলসা। : 
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স্থকুমার হালদার বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রাঁচী। . 
স্থধাংশুতৃষণ রায় বি এল্, উকীল, ৭৭ কোতোয়ালী রৌড, ভাগলপুর । 

স্ুধাংগুশেখর বাগচী, খাগড়া, সুরশিদাবার্দ৭ . 

সুধীরচন্ত্র সেন বি এল্ উকীল, দিনাজপুর !. 5.৮  - 

সুবোধচন্দ্র মজুমদার বি এ, মহারাজের প্যালেস, জয়পুর, রাজপুতান! । 
জুরেজ্জকুমার বন্গু বি সি ই, ২৮ শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া । 

ডাঃ স্ুরেজ্জকুমার মেন (ক) এম্ বি, এল্ আর্ পি পি, এল্ আর্ সি এস্, বর্ধমান । 

স্ুরেজ্্রকুমার সেন ( খ) বি এল,, উকীল, দিনাজপুর । 

স্থুরেন্ত্রন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, সগ্চপুক্করিণী, শ্তামপুর, রঙগপুর। 
স্থরেঞ্জচজ্জ মন্দুমদার, শিএাইল গ্রাম) হরিপুর, পাবনা । 
স্থরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সব. রেজিস্রীর, ডোমার, রঙ্গপুর । 

ডাঃ স্থরেন্্রনাথ ঘোষ এল. এম্ এস্, মিঠাপুর, বাকীপুর | 

স্থুরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা । 
সুরেন্্রনাথ দেব এম্ এ,কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ,চন্দ্রা বাস,” জর্জ টাউন, এলাহাবাদ। 

সুরেন্দ্রনাথ দেব রায়, পোর্ট ব্রেয়ার। 

সুরেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, আসিষ্টযাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, মেদিনীপুর । 

স্থরেন্দ্রনাথ বক্সী, জমিদার, ইনাতপুর, ৰড়তরফ, মহাদেবপুর, রাজসাহী। 

সরেন্্রনাথ ভৌমিক বি এ, বল্ল! হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বল্লা। 
টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 

রায় বাহাদুর সুরেজ্্নাথ মজুমদার (ক) বি এ, ডেপুটী ম্যাজিপ্তরেট, ভাগলপুর । 
সুরেন্্রনাথ মজুমদার, (খ) কেয়ার অব. টমাস কুক এণ্ড সন্স, লাডগেট সার্কাস, লগ্তন। 

স্থুরেজ্জনাথ মণ্ডল, স্থপারভাইঙ্জার, পি ভব্ুু ডি, ভামো, বর্দদা। 

স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র, জি টি সার্ভে অব. ইত্ডিস্রা, দেরাছুন, ইউ, পি। 

স্ুরেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডি জে স্কুল, রাজসাহী। 

স্থরেন্্রনাথ রায় (ক) এম্ এ, বি এন কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর । 

স্থরেজ্নাথ রায় খে) ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণা । 

নুরেন্রনাথ বায় চৌধুরী বি এল,, এডভোকেট, নিউইস স্রীট, রে্গুন। 

ডাঃ স্ুরেন্্রনাথ সেন ( ক) এল, এম্ এস্, “দি মল,” কাণপুর । 

সুরেজ্জনাথ সেন (খ ) বি এ, শোলক, বরিশাল (১৯৩ কর্ণওয়ালিস ধ্ীট )। 
সুরেন্্রনাথ সেন বি এল., (গ) উকী'ল, মজঃফরপুর । 

ডাঃ নুরেজ্রনাথ সেন গুপ্ত এল, এম্ এস্, বক্সার । 

সুরেজনারায়ণ মিত্র এম্ এ, পাবনা! কলেজের অধ্যাপক, পাবনা । . 

সুরেজনারায়ণ সিংহ, নেহালিয়! এইট, জিয়াগঞ্জ, যুরশিদাবাদ। 

'ুরেজমোহন ঘোষ চৌধুরী, জমিদার, সলিল আড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ। 
সুয়েজমোহুন মি বি এল. সাব ভেপুটী কলেউার, চট্টগ্রাম । :. 
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জীষুক্ত সুরেজমোহন মৈত্রের় বি এল, উকীল, রাজসাহী । 
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১১৮৩ 

সুরেন্প্রনাদ লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, কৃষ্ণপুর, গৌরীপুর, মরনসিংক। 
সুয়েন্্রলাল ঘোষ, এ বিহার ও উড়িষ্যা, মোরাদপুর মেস্, | 

মোরাদপুর, বাকীপুর । 

সুরেশরুষ বন, টিক 

সরেশচন্দ্র চন্দ, স্তাশন্যাল স্কুলের শিক্ষক, মালদহ। | 

স্থুরেশচন্দ্র দত্ত এম, এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা । 
স্থরেশচন্দ্র সরকার এম্ এ, এম্ আর্ এ এম্, ডেপুটী ম্যাজিষ্টরেট ও ডেগুটা: 

কালেক্টার, লাহিড়িয়া-সরাই, দ্বারবঙ্গ। 

স্থরেশচন্ত্র বস্তু বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কক্ন্বাজার, চট্টগ্রাম । 

স্ুরেশচন্দ্র মজুমদার, উকীল, নাটোর। | 

সুরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়,স্ুপারিন্টেপ্ডেপ্ট, কনজারভেটার অব. ফরে, শিলং, আসাম। 

স্থণীলকুমার চক্রবর্তী এম্ এ, অধ্যাপক, কুচবিহার। 

স্থশীলেন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিস্ সব ইন্স্পেক্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর । . 

স্ুশীলচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, বারুইপুর | 

হুর্যযকূমার গুহ এম্ এ, বি এল., উকীল, ময়মনসিংহ । 

সুর্য্যকুমার ঘোষাল, কালীপুর, আটাপুর, ২৪ পরগণ! | 

সোমনাথ রায়, সাব-রেজিষ্রার, শ্তামবাজার, ছগলী। 

সোমেশচন্দ্র সিংহ, চম্পানগর, ভাগলপুর । 

সৌরেন্দ্ররু*্ সিংহ, জমিদার, সদরপুর, বড় তরফ, আমলা সদরপুর, নদীয়। 

এবং ছাতিনা কান্দী, কান্নী, মুরশিদাবাদ । 

সৌরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বেহালা, ২৪ পরগণ! | 
সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ, ঝওয়াকুঠী, ভাগলপুর । 

সৌরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, একা উন্টান্ট, তেজপুর বালিপাড়া! রেলওয়ে ষ্টেসন, 
তেজপুর, আসাম। 

হরকিস্কর দাস, উকীল, মৌলবি-বাজার, শ্রীহট্ । 

হরকিশোর অধিকারী, সীতাকুণ্ড, চট্রগ্রাম । 

ডাঃ হরকুমার গুহ, গৌরীপুর, আসাম। 

হরগোপাল দাস কুণ্ডু, জমিদার, মাহিগঞ্জ, রঙগপুর । 

হরচন্ত্র দাস, সাপটানার কাছারী, লালমণির ছাট, রঙপুর । 

হরনন্দন পাণ্ডেয় বি এ, অফিসার অব. দি ডি, জি, অব. 

আফ্কিওলজি অব. ০৮৪ সিমলা । 

হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনামুখী, বাকুড়। 

হরিকেশব সাল্ন্যাল বি এ, গভর্মেন্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বিজনোর, ইউ, পি। 

হরিচরণ সেনগুগ, কালীতলা, দিনাজপুর । 

» হরিদাস গোস্বামী, পোষ্ট-মাষ্টার, ভূপাল, সি, পি। 
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শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত, কলিগ্রাম, মালদহ । 
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এ হরিদাস মুখোপাধ্যায়, স্কুল সাব, ইন্সপেক্টার, বাসি! সার্কেল, বসিয়া পো, রাচী। 
হরিদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পরগণ! | 
হরিদাস সাহা এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, রমণা, ঢাক1। 
হরিধন চট্টোপাধ্যায়, নপাড়া, হ্ানগর, ২৪ পরগণা। 
হরিনাথ ঘোষ বি এল,, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মানভূম-শাখার সম্পাদক, পুরুলিয়! ৷ 

হরিদাস ঘোষাল এম্ এ, রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক, মহ্যাদল, মেদিনীপুর । 

হরিপদ পাড়ে এম্ এ, ক্ৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 
হরিপদ মুখোপাধ্যায়, বাগটিক্রা, দাইহাট, বর্ধমান। 

হরিপদ হালদার, প্রকাশক--“মাহিষ্য-সুহদ্, দক্ষিণ-পারুলিয়াঃ 
ৰ ভায়মণ্ড-হারবার, ২৪ পরগণ!। 

হরিগ্রসন্ন দাস গুণ, মাক, রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্্রকিশোর রার চৌধুরীর এষ্টেট, 
ভেদারগঞ্জ, ফরিদপুর । 

হরিপ্রসাদ দাস বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টাক, বড়পেটা, কামরূপ । 

হরিগ্রসাদ মিত্র বি এসসি, খাগড়া, বহরমপুঙ্গ ৷ 

হরিপ্রসাদ বন্গ এম্ এ, বি এল, উকীল, কৌলপুর, বীরভূম । 
হরিশ্চন্দ্র দত্ত, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম। 
হরেন্্রকুমার ঘোষ বি এ. (ক) ডেপুটা কালেক্টার, রাজসাহী । | 

হরেন্দ্রকুমার ঘোষ বি এ, (খ) ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটা কালেক্টীর, মাণিকগঞ্জ। 
হরেন্ডতরুষ্ রায় এম্ এ, বি এল,, নায়েব, বাহারবন্দ, উলিপুর, রঙ্গপুর । 
পণ্ডিত হরেক্জচন্দ্র কাব্যতীর্থ, বিস্তাবিনোদ, পাক টোল, রঙ্গপুর | 

হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, মোগলসরাই । 

হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার, নীলফামারী, রঙ্গপুর । 

_ হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি এস্ সি, এল. এল. বি, রাইপুর, সি, পি। 
হারাণচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 
রায় বাহাছুর হরেন্্নারায়ণ রায় মহাশয়, জমিদার, লক্মণনাথ পোঃ, বালেশ্বর। 

হারাণচন্দ্র চাকলাদার এম্ এ, বি এন্ কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর। 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কামারপাড়া! রোড, চু'চুড়া । 
স্বদয়বন্ধু মজুমদার, সুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট, কাকিনারাজ, কাকিনা, রঙ্গপুর। 

হৃধীকেশ রায় চট্টোপাধ্যার, এডওয়ার্ড করোনেশন ইন্ষ্িটিউসনের ২য় শিক্ষক, 
জিয়াগঞ্জ, সুরশিদাবাদ । 

. ডাক্তার হবীকেশ লাহিড়ী এম্ বি, নবাবগঞ্জ, রজপুর। 
হৃবধীকেশ সেন, কোর্ট-ইন্স্পেক্উর, বালেশ্বর | 

হেব্ঘচজ্জ ঘটক, ছুবাইল সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক, 0০০৪৪০৪ 
রর গর এম্ আর এস্ এ, এক. আর এম্ এস, 

০... একৃত্রী আসিঙান্ট কথিশদার, নও, আসাম । 
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গ্রীযুক্ক হ্মচজ বস্থু এম্ এ, বি এল্, উকীল, মুঙ্গের । 

১২১৫ 5 

১২২৫ ১, 

১২৩৪ 

হ্মচন্তর সুখোপাধ্যায় বি এল, উকীল, ফরিদপুর । 

হেষচন্ত্র সরকার. এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর । 

হেমচন্জ্র সান্তাল এম্ এ, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা । 

ছেমচন্জ্র সেন, (-ক ) সেনপাড়া, রঙ্গপুর। 

হ্মচন্ত্র সেন, (খ) আসিষ্টান্ট, চীফ, সেক্রেটারীর ডিপার্টমেপ্ট, বিহার এবং 

উড়িস্য! সেক্রেটারিয়েট, রাচী। 

হেমগ্রসন্ন রায় গুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর । 

হেমস্তকুমার কর, শ্তামনগর, ২৪ পরগণা । 

হেমস্তকুমার ভট্টাচার্ধ্য বি এ, সাতরাগাছী, ব্যাতোড়, হাওড়া । 

হেমস্তকুমার মজুমদার কাব্যনিধি, বি এ, বসস্তকুমার. উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের 

| প্রধান-শিক্ষক, পোঃ বিনোদপুর, যশোহর । 

হেমস্তকুমার হালদার এম্ এ, বি এল্, মুন্দেফ, বিনাইদহ, যশোহর। 

হেমেন্্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, “দেবনিবাস”, ময়মনসিংহ । 

কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাঁজসাহী। 

হেমেন্ত্রনাথ ঘোষাল বি এ, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভদ্রক, বালেশ্বর । 

ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ বল্সী, এল্ এম্ এস, সারাঘাট। 

হেমেন্ত্রমোহন বন্থু বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, বর্ধমান মিউনিসিপাল ক্ষুল, 

পার্কার রোড, বর্ধমান । 

হেমেন্্রমোহন রার বি এ, সুপারিপ্টেণ্ডেণ্ট, একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিস, রেঙ্কুন। 

হেমেন্দ্রলাল কাস্তগির এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মজঃফরপুর। | 

হেরশ্বচন্দ্র চৌধুরী, জমিদার, হেমনগর ময়মনসিংহ | 

মুন্দী হেলালউদ্দীন খান, পুর্ণনগর পোঃ, রঙ্বপুর । 



১ বর্ষ 

২ বর্ষ 

৩ বর্ষ 

৪ বর্ষ 

৭ বধ 

১৬ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১ বর্ষ 

২ ব্্ষ 

৩ বর্ষ 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 
( তারক! (+) চিহ্নিত প্রবন্ধ গুলি পরিষদের অধিখেশনে পঠিত হইয়াছিল) 

আধুনিক সাহিত্য 

বঙ্কিমচন্দ্র 'ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য 

৬ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 

বাঙ্গাল! রচন! 

বাঙ্গাল! গগ্ভ সাহিত্য 

আধুনিক বঙ্গপাহিত্য ও বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ 

সাহিত্য সমালোচনা 

৮ অক্ষয়কুমার দত্ত 

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা 

মাইকেল মধুস্দন দত্ত 
মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি 
(সমালোচন। ) 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে বাঙ্গাল! সাহিতা 

৬ রজনীকান্ত গুপ্ত 

৬ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় .. 
১৩১৫ সালের বঙ্গনাহিত্যের.বিবরণ* 

১৩১৬ সালের বঙ্গদাহিত্যের বিবরণঞ্* 

প্রাচীন-সাহিতা 

প্রাচীন সাহিত্মীলোচন। 

কৃত্তিবাস “ ৪9 
মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র 
রামমোহনের রামায়ণ 

মহাকবি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ 

জগতরাম রায়ের রামায়ণ 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন * 

প্রাচীন কবিসঙ্গীত 

ঈশান নাগরের অহৈত প্রকাশ 
কবি উদ্ধবানন্দ * 

কবি কৃষ্টরামপগাসের রায়মঙ্গল * 

রমেশচন্দ্র দত্ত 

রজনীকাস্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

বীরেশবর পাড়ে 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

গোবিন্দলাল দত্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রামেন্দ্রন্রন্দর ত্রিবেদী 

রামেক্দ্রন্ন্দর ভ্রিবেদী 

অমৃল্যচরণ ঘোষ 

অমূল্যচরণ ঘোষ 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

হীরেন্্রনাথ দত 

রমেশচন্দ্র দত্ত 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় 

মহেন্্রনাথ বিদ্যানিধি 

পাচকড়ি ঘোষ 

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

. রজনীকান্ত গুপ্ত 

.অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
মহেন্দ্রনাথ বিস্তানিধি 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

রামেসুন্দর ত্রিবেদী 



সাহ্ত্য-পরিষত-পঞ্তিকা ৯৫ 

৩বর্য হুর্গাপঞ্চরাজ 

অন্ধকবি ভবানী প্রসাদ * 

বিজয় পণ্ডিতের মহান্ারত * 

বিজয় গুপ্তের মনসা পাঁচালী * 

হরিচরণ দাসের অধ্বৈত মগজ?" 

বলীন্্র সিংহ দেব 

রসিকচন্দ্র বস্ু 

নগেক্রনাথ বস্থ 

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 

রসিকচন্ত্র বস্তু 

৪ বর্ষ কবি উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল ও তাহার সমালোচক মৃণালকাস্তি ঘোষ 

৫ বর্ষ 

৬ বর্ষ 

কৃত্তিবাস পণ্ডিত * 

কৃত্তিবাস সন্বদ্ধে মস্তব্য 

কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্তমঙ্গল * 

ছুর্গামঙ্গল ও কবি রূপনারায়ণ 

নরোত্তম ঠাকুর 

দেহ-কড়চা 

ভারতচন্দ্রের আদি বিদ্যা সুন্দর 

রমাই পণ্ডিতের ধঙ্দমঙগল * 

প্র ধর্মমঙ্গলের পরিশি্ 

লোকনাথ দাসের সীতাচরিত্র 

সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল * 

চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদ্দাবলী 

চণ্ীদাসের চতুর্দশ পদাবলী ( ছুই দফা) 
চণ্ডীদদাসের পুথি-সম্বন্ধে মস্তব্য 

কবি জয়ানন্দের আর একটু পরিচয় 
দ্বিজ রামচন্দ্রের হূর্গামঙগল কাব্য * 

দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয় 

পাচালিকার ঠাকুরদাস * 

বৈষ্চব কবি জগদানন্দ 

রঘুনাথের অশ্বমেধ-পাশলিকা * 
শীতলামঙ্গল (দেবকীনন্দন ও নিত্যানন্দকৃত ) 

স্ত্রীকবি মাধবী « 
কাণীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণর 

কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন * 

গোবিন্দচন্দ্রের গীত * 
ঠাকুর নরহরি সরকার 'ও রদুনন্দন ঠাকুর * 

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী 

ভবানীদাস-বিরচিত রামরত্বগীতা 

শুর পঞ্ডিত ও কাশীখণ্ড 

৭ বর্ষ রাজকবি জরনারারণ * ' 

' প্রচ্ুল্লচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 

নগেন্্নাথ বন 
নগেক্জনাথ বন্ধ 

রসিকচন্ত্র বস্তু 

অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
রী 

রসিকচন্ঞ্র বস্থ 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

বিনোদবিহারী কাবাতীর্থ 

অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় 

নগেন্দ্রনাথ বস্থ 

ৃ নগেন্দ্রনাথ বস্তু 

_ বগেন্দ্রনাথ বন্্ 

-শরচ্চন্জর শাস্ত্রী 

রমেশচন্দ্র বন্ধু 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

কালিদাস মাথ 

রজনী কু চক্রবর্তী 
ব্যোমকেশ মুস্তফী 

অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
রামেন্দ্রন্থন্দর ত্রিবেদী 

আনন্দনাথ রান 

শিবচন্্র শীল 

আনন্দনাথ রায় 

নগেজ্নাথ বস 

রজনীকাস্ত চক্রবর্তী 
রসিকচন্্র বন্থু 
ব্যোমকেশ মুস্তফী 



১ 

৭ বর্ষ 

৮ বর্ষ 

৯ বর্ষ 

১০ বর্ষ 

১২ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক! 

বিদ্ভাপতি ও তৎসাময়িক বৃত্তাস্ত 

চম্পককলিকা! 

চম্পককলিকা সম্বন্ধে মন্তব্য 

কবি লালা অয়নারায়ণ * :. . ৮... 
রঙ তি 

স্ট শা 

জগন্ন/থবিজয় ও কৰি, ৮ 55 
টন. 

এঁ সম্বন্ধে মতামত ফু ৰ 

কাশাদাসাগ্রজ কৃষ্ণদাস * 

কাশারাম দাস 

অঙ্জুন-সংবাদু মুকুন্দানখা' কি. 
কবিবল্পভের রসকদশ্ব * 

থনা .. 
প্রাচীন মুসলমান কবিগণধঃ &, 8. 

মাণিক গাঙ্থুলি ও মল * ক্ষ 
বৈষ্ণবদদাস ও উদ্ধবদান 

নারায়ণদেবের পাচালি 

অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণ * 

কবিকক্কণ ও তাহার চণ্ডীকাব্য 

কবি গঙ্গারাম ও মহারা পুরাণ 
ধর্্মমঙগল ফি 

রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরে'র যাত্রাসিদ্ধি 

স্থকবৰি বল্লভাদি রচিত বৃহৎ পদ্মাপুরাণ 

কবি জয়কুষ্ দাস 

দশহরার উৎপত্তি 

ধন্মমঙগল-প্রণেত৷ মাণিক গাঙ্গুলি 

প্রাচীন পর্দাবলীর পাঠভেদ 

কবি গঙ্গারাম ও মহারাস্্রপুরাণ (প্রতিবাদ ) 

ব্রহ্মপু্র উপত্যকাক্স প্রাচীন কবি 

কালকেতুর ঢৌতিশা 

প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তুগণ (১ম প্রবন্ধ ) 

শৃম্য-পুাণ 
শৃন্য-পুরাণ সম্বন্ধে মস্তব্য 

প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ 1 
(গোবিন্দ কবিরাজ ) 

প1টপর্ধযাটন ও অভিরাম 

ঠাকুরের শাখা-নির্ণর 

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ 

রামেজনুন্দর ত্রিবেদী . 

'বামেজ্রনুন্নর ব্রিবেদী : 

-আনম্দনথ রায় 

_ রসিকচজ্জ বস্থু 

নগেক্দনাথ বঙ্গ 

রাখালদাস কাব্যতীর্থ 

রামেক্ত্রন্থন্দর ত্রিবেদী 

রজনীকান্ত চক্রবর্তী 

তারকেশ্বর ভট্টরাচার্যা 

যোগেশচন্দ্র রায় 

আবদুল করিম 

ব্রজসুন্দর সান্তাল 

ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্র 

আবদুল করিম 

রজনীকান্ত চক্রবর্তী 

অশ্বিকাচবণ গুপ্ত 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

দীনেশচন্দ্র সেন 

বিনোদবিহারী কাব্তীর্থ 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 

অশ্বিকাচরণ গুপ্ত 

শিবচন্দ্র শীল 

যোগেশচক্ রায় 

সতীশচন্দ্র রায় 

কেদারনাথ মজুমদার 

দেবনারাম্ণ ঘোষ 

আবছুল করিম 

সতীশচন্দ্র রায় 

যোগেশচন্দ্র বায় 

নগেকজ্ছজনাথ বস্থ 

সতীশচক্ঘর রায় 

অদ্বিকাচরণ বরঙ্গচারী 



১৯ বর্ষ 

২০ বর্ষ 

১ বর্ষ 

২ বর্ষ 

৩ বর্ষ 

৮ বর্ষ 

৯ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১১ বর্ষ 

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা 

১২ ব্য 

দীপিকা ছন্দ ৮. 

প্রীহট ও কাছাড় জেলায় প্রাপ্ত 
কতিপয় প্রাচীন পুথির:বিবরণ 

প্রাচীন বৈদ্যক পুথির বিবরণ 

প্রাচীন পদাবলী ও পদ কর্তৃগণ 

অন্বেশ্বরীব্রত-পা্শলী 

বাণীকণ্ঠের মোহমোচন 

' দেবজিৎ 

শক্করককৃত পাঁষগুমর্দীন 

ছেলে-ভূলান ছড়া 

ছড়া ( সংগ্রহ ) 

প্র বাকুড়া ও মেদিনীপুর 
এ সীওতাল পরগণা 

ধ- কলিকাতা ( মেয়েলি ছড়া ) 

ছড়া 

ছড়া 

রাধিকামঙ্গল (উদ্ধবানন্দকৃত ) 

সত্ানারাক্ণ-কথা 

রামভদ্রের সতাদেবসংহিতা 

বিশ্বেখ্বরের সত্যনারায়ণ পাঁচালি 

বুন্দাবনদাসের গোলোকসংহিতা' 

জ্ঞানদাসের নিকুর্ধসাজান 

মঙ্গলচণ্ভীর পাঁচালি 

চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া (১) 

ব্রতবিবরণ 

শরৎকালী 

চট্গ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া (২) 

কৃত্তিবাসপ্রনীত রামরাস 

মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী 

১৩ 

বসম্তরঞ্জন রায় 

পল্মনাথ ভট্টাচার্য্য 
উমেশচন্দ্র দে 

অন্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী 
নে নী 

১ নে ই. . 
পু আআ চ৯ ০৪ রি রঙ 

৪. ভোলানাথ ব্রহ্মচারী 
রে ॥ কফ 

3 দি ৫ 

জগন্নাথ দেব 

ছুর্গানারায়ণ সেন 

লতীটচন্দ্র রায় 

জীবে্ন্দেকুমার দত্ত 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

কালীকান্ত স্থৃতি-বেদাস্ততীর্থ 

:.শিবচন্দ্র শীল 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বসস্তরঞ্জন রার 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

কুগ্রলাল রায় 

অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

ব্রজস্ুন্দর সাগ্ভাল 

তারকেশ্বর ভট্টীচার্ধ্য 
তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

তাঁরকেশখবর ভট্টাচার্য্য 

আবছুল করিম 

রামপ্রাণ গুপ্ত 

ব্রজঙ্গন্দর সান্ঠাল 

আবছুল করিম 

নগেন্দ্রনাথ বন 

রজনীকান্ত চক্রবর্তী 

মোক্ষদ্বাচরণ ভট্টাচার্য্য 

মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্ধ্য 



১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

২০ বর্ষ 

৩ বর্ষ 

৪ বর্ষ 

€ বর্ষ 

৬ বর্ষ 

সাহ্ত্য-পরিবৎ-পঞ্ছিকা 

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা মোকদাচরগ ভট্টাচার্য 
চট্টগ্রামী ছেলে-ঠকান ধাধা 

বিবিধ প্রচলিত প্রাচীন গাথা 

গ্রাম্য-গীতি ৭ সর ভাসগা 
সুর্যের পাঁচালী শে পশীবেতকম 

চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া (৩) আবছুল করিম 

বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা ূ অক্ষয়চন্ত্র সরকার 

বরিশালের গ্রাম্যগীতি 2 রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার 
ময়নামতীর গান * বিশ্বেখবর ভষ্টাচাধ্য 

কোচবিহারের হেঁয়ালি প্রভাসচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 

একখানি প্রাচীন চৌতিশ। জীবেন্দ্রকুমাঁর দত্ত 
আগের গম্ভীর হরিদাস পালিত 

গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডী গীতে বৌদ্ধভাব * হরিদাস পালিত 

লক্ষ্মীচন্দ্র ব্রতপাঞ্চালী জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 

শ্রী ভ্রম সংশোধন আবছুল করিম 

জিনাথের উপাখ্যান | চৌধুরী কে বিশ্বরাজ ধন্বস্তরী 
শিবের গাজন * হরিদাস পালিত 
মুরশিদাবাদের প্রচলিত কতিপয় হেঁয়ালি দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় 

বাঘাইর বয়াত * যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক 

শীহট্রের পই ও দ্বারকানাথ চৌধুরী 
ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ যোগেন্দ্রচন্্র ভৌমিক 

পুস্তক ও পুর্থর বিবরণ 

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (লং সাহেবের সঙ্কলিত ) রামেন্ত্রস্থন্দর ত্রিবেদী 
পথম প্রবন্ধ--ব্যাকরণ, কোষগ্রন্থ 

দ্বিতীক পবন্ধ__হতিহাস, জীবনচরিত ও ভূগোল 
তৃতীয় প্রবন্ধ_-ধর্মনীতি, নীতিকথা 
চতুর্থ প্রবন্ধ_--কবিতা ও নাটক 

বঙ্গীয় সাময়িক-পত্র ( তালিকা! ) রাজবিহারী দাস 
বঙ্গীয় সংবাদপত্র ( তালিকা ) রাজবিহারী দাস 
বাঙ্গাল? পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ( ১_-২১৩) নগেন্জনাথ বনু 

ৰাঙ্গাল। পুথির বিবরণ ( ১--১৩) রামেন্দ্রক্থন্দর ত্রিবেদী 
বাঙ্গাল! পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ( ১-৩৩) অস্বিকাচরণ গুপ্ত 

এ (৩৪৬০) অশ্বকাচরণ গুপ্ত 
বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকা-_কালানুসারে ইতিবৃত্ত মহেন্দ্রনাথ বিস্তানিধি 
বাঙ্গালার আদি রসাস্ন গ্রন্থ রামেন্দ্রসন্দর জিবেদী 

বাঙ্গাল! পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (২১৪--৩৫৯) নগেন্্রনাথ বনু 



সাহ্ত্যি-পরিষশ্-পঞ্জিকা 

৬ বর্ষ গা পি বরণ (১--৬১ মণালকাস্তি ঘোষ 

তী 8৮০..(১-৯৩) মুণালকাস্তি ঘোষ 

৭ বর্ষ বাঙ্গাল! পুথির ্ র্ . শ(১_১২) রামেত্দ্রম্ুন্দর ত্রিবেদী 

প্রাচীন পুথির বির 8২২৯). আবছুল করিম 
ই ই ₹২,_-৩৩) আবছুল করিম 

৮ বর্ষ প্রাচীন পুথির বিবরণ (১৪৪) তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

এ (১--৯) রাজীবলোচন দাস 

গর (১-:৮) বামেন্দ্রনুন্দর তরিবেদী 

এ (১১৮) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 

ঞঁ (১১৪) শিবচন্দ্র শীল 

৯ বর্ষ ) (১--৫) অতুলচন্দ্র চৌধুরী 

: 0] (১--৮৭) (অতিরিক্ত সংখ্যা ) আবদুল করিম 

১০ বর্ষ প্র (১৩৯) চিত্তস্থথ সান্তাল 

রী (১--১০) ব্রজসুন্দর সান্তাল 

. (৮৮-৩০৭ ) আবছুল করিম 

১১ বর্ষ ্ী (৩০ --৪৩৩) (অতিরিক্ত ) আবুল করিম 

১২ বর্ষ বাঙ্গাল পুথির বিবরণ (১৮৪) হরগোপাল দাস কুণ্ড, 

১৮ বর্ষ প্রাচীন পুথির বিবরণ (৫*০--৫১৫) আবুল করিম 

১৮ বর্ষ ছুইথানি অসমীয়া পুথি 

( কথাভাগবত ও স্থুকনান্নি ) ৭.১ গোপালকষ্ দে 

ভাষাতব্ব 
২ বর্ষ বিস্ভাপতি (শব্বসংগ্রহ ), প্রথম প্রবন্ধ অনাথকৃষ্ণ দেব 

৩বর্ষ এ এ দ্বিতীয় প্রবন্ধ অনাথকষ্ণ দেব 

এ এ তৃতীয় 'প্রবন্ধ অনাথরুষ্ণণ দেব 

উড়িয়া ভাষ৷ মধুস্থদন রাও 

মহারাষ্ট্র ভাষ দীননাথ গঙ্গোপাপ্যায় 

শব-রহন্ত (শব্দে কবিত্ব) বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তা 

ভৌগোলিক ও প্রতিহাসিক নামের 
উচ্চারণ-গত প্রস্তাব সখারাম গণেশ দেউস্কর 

৪ বর্ষ উপসর্গের অর্থবিচার * দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

হরিনামের শব্খতত্ব * উমেশচন্দ্র বটব্যাল 

৫ বর্ষ উপসর্গের অর্থবিচার (দ্বিতীয় প্রবন্ধ ) * দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা* রাজেক্দচন্দ্র শান্্রী 
হরি ও সোম রসিকলাল ঘোষ 

শ বর্ষ অলঙ্কার শান্ত « শরচচন্দ্র শাস্ত্রী 
অলঙ্কার শাস্ত্র প্রবন্ধ নগেক্নাথ বস্ 



১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

৭ বর্ষ বাঙ্গালা শব্বদ্বৈত রবীন্জনাথ ঠাকুর 
ভাষাতত্ব ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাঙ্গাল ধবন্াত্মক শব্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৮ বর্ষ বাঙ্গালা ব্যাকরণ * হরপ্রসাদ শাস্তী 

ভাষাতত্ব-সপ্ন্ধে আরও কয়েকটা কথ৷ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাঙ্গালা শব্দতত্ব জ্ঞানেন্্রমোহন দাস 

শব-সংগ্রহ (প্রায় ৭৯০) ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর 

বাঙ্গাল কৃৎ ও তদ্ধিত * রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত উর্দ,, পারসী ও আরবীশব্দের তালিকা হারাণচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ রামেন্দ্রস্ন্দর ত্রিবেদী 

বাঙ্গালা কৎ ও তদ্ধিত* ব্যোমকেশ মুস্তফী 

এ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় বক্তব্য রামেন্্রনুন্দর ত্রিবেদী 

বাঙ্গালার সহিত প্রাককতের সাদৃশ্য * কালিদাস নাথ 
৯ বর্ষ শব্দ-সমালোচন। (১) মেঘনাথ ভট্টাচাধ্য 

বাঙ্গালা কর্ম্মকারক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

গ্রাম্য শব্-সংগ্রহ সতীশচন্দ্র ঘোষ 

১০ বর্ষ বাঙ্গাল! কর্্মকারক শ্রীনিবাস বন্দে ।পাধ্যায় 

শব্দ-সমালোচনা (২) (আলোক ) মেঘনাথ ভভ্টীচার্য্য 
১১ বর্ষ দেশী শব্দ বিজরচন্ত্র মজুমদার 

পয়ার ছন্দের উৎপত্তি * রমেশচন্দ্র বস 
১২ বর্ষ বাঙ্গাল! কারক-প্রকরণ রামেক্দ্রন্ন্দর ভ্রিবেদী 

না রামেন্দ্রসন্দর ত্রিবেদী 

ময়মনসিংহের গ্রাম্য-ভাষা রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার 
রঙ্গপুরের দেশী ভাষা স্থরেন্্রচন্ত্র রায়চৌধুরী 
বঙ্গভাষায় গ্রচলিত আরবী, পারসী ও ইয়ুরোপীয় শব্দ নরেশচন্দ্র সিংহ 

১৩ বর্ষ চাক্মার্দিগের ভাষাতথ্য সতীশচন্দ্র ঘোষ 

বাঙ্গালা! নামরহস্য (১)৯ ব্যোমকেশ মুস্তফী 
১৪ বর্ষ মালদহের গ্রাম্য শব রজনীকান্ত চক্রবর্তী 

সন্ধি শ্ীনাথ সেন 

ধবনি-বিচার রামেন্্ন্ন্দর ত্রিবেদী 
গ্রাম্য শব্ষকোষ ও পাবনার গ্রাম্য-শব্দাদি সংগ্রহ রাজকুমার কাব্যভৃষণ 

১৫ বর্ষ রাড়ের ভাষ! ( অতিরিক্ত সংখা! ) যোগেশচন্দ্র রায় 

পালি ও বাঙ্গালা বিজয়চন্্র মজুমদার 

বাঙ্গালা নামরহস্য (২) ব্যোমকেশ মুস্তফী 

যশোহরের গ্রাম্যশব্দ-সংগ্রহ _ মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য 

বাঙ্গালার উপসর্থ* ব্যোমকেশ মুস্তকী 



১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

১ বর্ষ 

২ বর্ষ 

সাহ্ত্য-্পারবত্-পাঞ্জকা 

সিলেট নাগরী* 
কোচ ও রাজবংশী-শব্ব-সংগ্রহু 

মোসলমান নামতত্ব* 

ঢাকার গ্রাম্য শব-সংগ্রহ 

টু 

পল্মনাথ ভট্টীচার্ধ্য বিভাবিনোদ 
এস্, বস্ছ 

পন্ননাথ ভট্টাচার্য বিস্ভাবিনোদ 

পরমেশপ্রসর রায় 

নদীয়! ও চব্বিশ পরগণ! জেলার কতকগুলি গ্রাম্যশব্ধ দেবেন্দ্রনাথ বস্থ 

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান* 

বাঙ্গালা বিশেষণ-রহসা* 

বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ্ 

বঙ্গীয় গ্রাম্য ভাষাতত্ব 

বাঙ্গালা ভাষা ( ২) ( অতিরিক্ত সংখা ) 

বঙ্গে পর্ত, গীজ প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্ত গীজ পদাঙ্ক* 

ব্যাকরণে সন্ধি * 

মালদহের পল্লীভাষা 

কামতাবিহারী ভাব! সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ 

কো1চবিহারের ভাষ। ও সাহিত্য 

বঙ্গভাষার বর্ণ যোজন! ও উচ্চারণ 

ভারতবর্ষের বর্ণমালা 

বাঙ্গালা শব্দ, তথা বানান ও লিখন-সমস্তা 

প্রাচীন বাঙ্গাল ভাষার ছুইটি বিশেষত্ব 

নদীয়া! জেলার গ্রামা শব্দ 

ব্রহ্মপুজ্রোপত্যকার কথ্য ও লেখ্য শব্দ 

ময়মনসিংহের অন্তর্ণত টাঙ্গাইল 

অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার অভিধান ] 

বগুড়া জেলার গ্রাম্যশব্দ 

স 

বাঙ্গাল ভাষায় দাবিড়ী উপাদান 

চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ 

দেশভেদে বাঙ্গাল! ভাষার আকার-ভেদ 

অতীতে ল ও ভবিষ্যতে বপ্রত্যয় 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষ৷ 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। 

এ 

এর উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা- 

লেখকের বক্তব্য 
ই রঃ 

এ 

শ্নাথ সেন 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

থগেন্দ্রনাথ মিত্র 

রাজকুমার বেদতীর্থ 

যোগেশচন্দ্র রায় 

অবিনাশচক্্র ঘোষ 

বিজগ়চন্ত্র মদ্ুমদার 

হরিদাস পালিত 

পৃণেন্দুমোহন সেহানবীশ 

অন্বিকাঁচরণ গুপ্ত 

প্রকাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার 

সতীশচন্দ্র ঘোষ 

বসম্তকুমার চট্রোপাধ্যায় 

চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

দেবনারায়ণ ঘোষ 

কৃষ্ণনাথ সেন 

স্থরেশচজ্জ দাস গুপ্ত 

হুর্গানারায়ণ সেন 

বিজয়চন্দ্র মজুমদার 

বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

কুঞ্জকিশোর চৌধুরী 

বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 

অপূর্বচন্্র দত 

রামেন্দ্রহ্ন্দর ত্রিবেদী 

মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

অপূর্ববচন্দ্র দত্ত 



১৪২ সাহিত্য-পরিবশ-পঞ্তিকা 

২ বর্ষ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (জ্যোতিষ ) যোগেশচজা রার 
রাসাক্নিক পরিভাষ! রামেন্জনন্দর জিবেদী 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। (জ্যোতিষ ) মাধবচজ্জ চট্টোগাধ্যায় 

জ্যোতিষিক পরিভাষা যোগেশচন্্র বায 

৩ বর্ষ বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! (জ্যোতিষ ) অপূর্বচত্তর দত্ত 

ভৌগোলিক পরিভাষা ৰ রাজেন্দ্রচন্দ্র শান্্রী 

পরিভাষ! (রসায়ন শান্ত্র বিষয়ক ) কালিদাস মল্লিক 

রাসায়নিক পরিভাষা ্ যোগেশচন্দ্র রায় 

ভৌগোলিক পরিভাষা বলীন্দ্রসিংহ দেব 

৪ বর্ষ এ | যোগেশচন্দ্র বাক্স 

৬ বর্ষ জ্যোতিষিক পরিভাষা | হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যান়্ 
বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। : ব্রেটন সাহেব কৃত ৬ ০০2০1১০1০1১ | 

01 ০051 "6105 ) রামেজ্ন্ুন্দর তিবেদী 

ভৌগোলিক পরিভাষা (দ্বিতীয় সংস্করণ ) রামেক্দ্র্ন্দর ত্রিবেধী 
৭ বর্ষ এ যোগেশচজ্ রায় 

১* বর্ষ জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষা যোগেশচন্দ্র রায় 

উত্ভিদ্বিদ্যা-বিষয়ক পরিভাষা যোগেশচন্দ্র রাস 

১১ বর্ষ জীববিজ্ঞান-পরিভাষ৷ বিরজাচরণ গুপ্ত কবিতৃষণ 

১৩ বর্ষ বৈজ্ঞানিক পরিভাষ। * হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

১৪ বর্ষ জীববিজ্ঞানের পরিভাষা শশধর রায় 

১৫ বর্ষ খনিজবিগ্তার পরিভাষ৷ হেমচন্দ্র দাশগুপগ্ড 

১৭ বর্ষ উত্ভিদ্বিগ্ঠাবিষয়ক পরিভাম। একেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ 

চিকিৎসা-বিদ্যার পরিভাষা হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

জীববিজ্ঞানের পরিভাষ৷ শশধর রায় 

শরীরবিজ্ঞানপরিভাষ৷ রামেক্দ্রস্তন্দর ত্রিবেদী 

বর্ণতত্বের পরিভাষা শশধর রায় 

১৮ বর্ষ নিদানোক্ত কতক গুলি আধুর্ব্েদীয় শব্দের পরিভাষা ভাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ 

২* বর্ষ গণিত-পরিভাষ। হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষ। স্থরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব 

২ বর্ষ নাগরাক্ষরের উৎপত্তি নগেন্দ্রনাথ বস্থ 

৩ বর্ষ মহারাজ চন্দ্রবর্থা নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ 

৪ বর্ষ কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈন পিত্তল-ফলক * হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

ছাতনার ইষ্টকলিপি * নগেন্্নাথ বস্তু 
বাঙ্গালার প্রত্বতত্ব প্রকুল্লচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

€ বর্ষ গৌড়াধিপ মদনপালের তাত্রশাসন নগেজনাথ বসু 



৫ বর্ষ 

৬ বর্ষ 

৭ বর্ষ 

৮ বর্ষ 

৯ বর্ষ 

১০ বর্ষ 

১৩ বর্ম 

১৪ বধ 

গোৌড়াধিপ মহীপাল দেবের তাত্রশাসন * 

একখানি প্রাচীন দলিল 

গোপীনাথপুরের প্রাচীন শিলালিপি 
জৈন পুরাকাহিনী 
বুদ্ধদেবের জীধনচরিত * 

শঙ্কর ও শাকামুনি * 

বৌদ্ধধর্ম * 

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ * 

কমলাকর ভট্ট 

রাঙ্গামাটি বা কর্ণস্থবর্ণ * 

রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে মতামত 

চরক ও স্ুশ্রুতের সময় নিরূপণ * 

আর একথানি প্রাচীন দলিল 

লাল! উদয়নারায়ণ রায় 
তমলুক * 

ব্রপুষ ও ভল্লিক * 

আযুর্বেদের প্রাচীনত্ব 

মহারাজ নন্দকুমারের পত্র 

রাজপুতানার গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় 

রঘুনাথ শিরোমণি 

রঘুনাথ শিরোমণি বা কাণভট্ট শিরোমণি 
প্রতিহাসিক সমস্তা--কনোজের আয়ুধরাজবংশ 

ভারতে লিপির উৎপত্তি * 

বিগ্ভাধর 

বৌদ্ধ বারাণসী * 
বোপদেব 

বৈদিক তত * 

পিপরাবার প্রাচীন লিপি 

মুণ্ডেখ্বরীর খোদিত লিপি 

কারস্থ চাকাদাস, টঙ্গদাস ও তুবনাকর শশ্মা 

বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ * 
প্রাচীন চম্পা 

সিংহনাথ লোকেশ্বর 

যশোহুরের ফৌজদার নূরউল্লা খ! ও মীর্জানগর « 
মহারাজ শিবরাদ্ধের তান্রশাসন 

উঞত€ 

নগেন্দ্রনাথ বস 

রামেন্দ্রচ্ন্দর বিবেদী 

নগেজ্জনাথ বসু 

নগেন্দ্রনাথ বস 

সতীশচন্দ্র বিদ্যাতৃষণ 
কালীবর বেদাস্তবাগীশ 

সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ 

ত্রেলোকানাথ ভট্টাচার্য 

নিথিলনাথ রায় 

রামেন্দ্রসুন্দর অ্িবেদী 

প্রফুললচশ্্র রায়,নবকান্ত কবিভৃষণ 

রামেন্দ্রনুন্দর জিবেদী 

দুর্গাদাস বায় 

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ 

শিবচন্দ্র শীল 

প্রফুল্লচন্দ্র রায় 

নবকান্ত গুহ কবিভূষণ 

নিথিলনাথ রায় 

মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য 

অচাতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি 
পৃর্ণচন্দ্র দে উদ্তটসাগর 

নগেন্দ্রনাথ বস্থ 

অমুল্যচরণ ঘোষ বিস্ভাভূষণ 

মেঘনাথ ভট্টাচার্য 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

অন্বিকাচরণ শাস্ত্রী 
ব্রজলাল মুখোপাধ্যায়: 

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

সতীশচন্দ্র বিস্ভাভূষণ 

নগেক্নাথ বন 

নরেশচন্ত্র সিংহ 

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ 

অশ্বিনীকুমার সেন 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 



১৪৩৪ 

১৫ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিহত-পঞ্জিকা 
১৪ বর্ষ শকাধিকার-কাল ও কণিফ ( অতিরিক্ত সংখ্যা ) 

গ্রামদেবতা 

কতিপয় পালরাজের শিলালিপি 

সপ্তগ্রাম র 
রাঢ়দেশের হই প্রাচীন রাজবংশ * 
দত্তেশ্বরী হু 
নাদির-উন্ননিকাত, , 

শ্রীশঙ্করাচার্ধয ( আবির্ভাব-কাল নিরূপণ ) * 

রাজ। অনঙ্গভীমদেবের সময়ে উতৎকীর্ণ চাটেশ্বর লিপি 
উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর 

প্রথম কুমার গুপ্তের ছখানি খোদিত লিপি * 

মধামরাঁজের তাম্রশাসন * 

বিক্রমপুরের একটি পুরাতন হুর্গ * 

সুর্যাপদে উপানৎ 

ইব্রাহিম আবুবেকর মালিক বৈজুর দরগ! 

কোটালিপাড়ার কুটশাসন 

জ্ঞানদাসের জন্মভূমি 

তর্পণদীঘির তাত্রশাসন 

ননাবিষ্কৃত বল্লাল সেনের তাঅশাঁসন 
বলবন্মীর তাঅশাসন * 

ুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি * 
বৌদ্ধঘণ্টা ও তাঅমুকুট * 

মধুহ্দন কিন্নর বা মধুকানের জীবনচরিত * 

শ্রীটৈতন্য-পারিষদজন্বস্থান নিরূপণ * 
কত্তিবাসের জন্মশক 

রাণক কুলস্তস্তের তাত্রশাসন 

হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান 

চুড়ায় সৃর্যমুণ্তি 
চাচড়াক় সুর্যযমুত্তি সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
রাজ দত্তখাস কে ?& 

বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ও শাকদ্ীপী ব্রাহ্মণ * 

ছিলমাবাদের মেলার কাহিনী * 

সদাশিব * 

গৌহাটার নৃতন তাত্রশাসন 
ধন্মপালের গড় 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রামেন্দ্রস্থন্দর জ্রিবেদী 
বিনোদবিহারী বিগ্ভাবিনোদ 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

শিবচন্দ্র শীল 

ধন্মানন্দ মহাভারতী 

ধন্মানন্দ মহাভারতী 

অমুল্যচরণ ঘোষ [বিগ্ভাতৃষণ 

নগেন্দ্রনাথ বস্তু 

শিবচন্দ্র শীল 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্থথবিন্দু সেন গুপ্ত 

বিনোদবিহারী বিদ্ভাবিনোদ 

প্রফুল্লকুমার সরকার ও 

দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
রাখালদাঁস বন্দোপাধ্যায় 

রাখালদাস কাব্যতীর্থ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

তারকচন্দ্র রায় 

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য 
বিনোদবিহারী বিদ্ভাবিনোদ 
হরপ্রসাদ শাস্তী 

লক্ষমীনারায়ণ আঢ্য 
শিবচন্দত্র শীল 

যোগেশচন্ত্র রায় 

নগেন্দ্রনাথ বন্থু 
চারুচন্্র মুখোপাধ্যায় 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্যোপাধ্যায় 
নগেন্্রনাথ বস 

নগেন্্রনাথ বন্সু 
শরচ্চজ্জ শাস্ত্রী 

স্বরেন্রমোহন ঘোষচৌধুরী 
দ্বারকানাথ চৌধুরী 
কৈলাসচন্্র সিংহ 
কষ্ণবিহারী গুপ্ত 



সাহিত্য-পরিষণ-পশ্রিকা ১০৫ 

১৯ বর্ষ শুরনগর অন্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী 

প্রাচ্য ও উদ্দীচ্য হাঁরাণচন্ত্র চক্রবর্তী 

কাশীরামের জন্মস্থান * ্ নগেক্রনাথ বন্ধ 
তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি বিনোদবিহারী বিদ্ভাবিনোদ 

উতৎকলদেশীয় স্য়স্ত শিবলিঙ্গের 
বরদা প্রসন্ন সোম 

বর্ণনা এবং ছুইটি শক্তিমুত্তির আবিষ্কার 

২০ বর্ষ আসাম ভ্রমণ ( তৃতীয় ) পদ্মনাথ ভট্টাচার্ধা 

একটি বুদ্ধমুণ্তি রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 

বুন্দাবনদাস ঠাকুর ও তদ্রচিত 

জ্ীচৈতন্তভাগবত সম্বন্ধে দুই একটি কথা অন্বিকাচরণ লক্গচারী 

মণীন্দ্রমোহন বন্থু 

উত্তর-রাড়-ভ্রমণ হরিদাস পালিত 

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 

প্রাচীন কামরূপের রাজমালা পদ্নাণ ভট্রাচার্ষা 

কৃত্তিবাসের জন্মশক রায়সাহেব যোগেশচন্ছ্র পায় 

বঙ্গের চন্দ্র-রাজগণের পুর্বতন প্র 
শিবচন্দ্র শীল 

রাজপাট ও বংশ সম্বন্ধে মন্তব্য 

স্কৃত সাহিত্য 

৫ বর্ষ ধোয়ী কবির পবন-দুত * হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

ভবভূতি * সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ 

৭ বর্ষ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ * রায় শরচ্ন্দ্র দাস বাহাছর 

বৈদিক সমালোচনা হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

৯ বর্ষ কোৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ * ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় 

রামায়ণতত্ত্ প্রথম ভাগ (স্বতন্ত্র থণ্ড ) অনাথকৃষ্ণ দেব 

১১ বর্ষ রামায়ণতত্ব দ্বিতীয় ভাগ অনাথকৃষ্ণ দেব 

গোতমের প্রতিভা (স্বতন্ত্র খণ্ড ) গঙ্গাচরণ বেদাস্তবি্যাসাগর 

গোতমের প্রতিভা সম্বন্ধে মস্তব্য নগেক্জনাথ বস্থু 

১৭ বর্ষ কাতম্ত্র ব্যাকরণ বনমালী বেদান্ত তীর্থ 

১৯ বর্ষ মহাভারতের বঙ্গানুবাদ বনমালী বেদাস্ততীর্থ 

বিজ্ঞান 

৩ বর্ষ জোয়ার ভাট৷ মাধবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

৪ বর্ষ বাঙ্গীলার প্রাচীন ভূতত্ব প্রফুল্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
১১ বর্ষ উদ্ভিদ্বিদস্তার উপক্রমণিক! ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

১২ বর্ষ জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় * মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য 

৯৪ 



১৩৬ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

১৩ বর্ষ জন্পপুরের জ্যোতি'ষক ঘন্ত্রালয় « মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য 
১৪ বর্ষ আবুর্ধেদের অস্থিবিদ্যা (১) * দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

১৪ বর্ষ বগদেশের ভূমিকম্প ১ম ভাগ * ৃ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

১৫ বর্ষ আমুর্ষেদের অস্থিবিদ্যা (২) * ছর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

আমুর্বেদের অস্থিবিদ্ধা প্রবন্ধের মীমাংসা হরমোহন মজুমদার 

চাঁভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
১৬ বর্ষ আগুর্ধেদের অস্থিবিদ্যা (৩) * দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

বঙ্গে মালেরিয়া জরে লোকক্ষয় € ( চিত্তসুখ সান্াঠল ও 

তাহার প্রতীকার * ( গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

ঘরপুরণ _. দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 
১৭ বর্ষ আমুর্ধেদের উৎপত্তি + পর্ণানন নিয়োগী 

আর্ষ্যবিজ্ঞীনে বর্তমান জীবা৭ এর্চচন্দ্র শান্্রী 

দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহায্য-বিনিম় * নিবারণচন্ত্র ভটাচাা 

হিমনদ-ঘ্বই উপলখথও্ হেমচন্দ্র দা€গুপ্ত 

১৮ বর্ষ জীবগণের রোন ও কেশের একট নুতন সানাঁর* নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 
১৯ বর্ষ গঙ্গ। ব্রদপুল পলিভূমির কর্দম হ্থরেশচন্ত্র দত্ত 

যশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোলা হেমচন্ত্র দাঁশ প্র 
কালমেঘের উপদান ক্ষিতিভূবণ ভান্রড়ী 

২০ বর্ষ চান্দর দর্গানারায়ণ সেন 
ছোট চান্দরের উপক্ষার স্র্যানারায়ণ সেন 
পারদ-শোধন- প্রণালী মণীক্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
গন্ধ-তৈল-পরীক্ষা প্রণালী প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
সরিফপুরের লৌহমল স্থরেশচন্ত্ দত্ত 

চিনির স্ফুটন হইতে স্বরার উৎপত্তি ) 
ৃ | জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত 

সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ) 

গঙ্গো ত্রীপথে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

দর্শন 

২ বর্ষ তর্কের পরিভাষা বনমালী বেদাস্ততীর্থ 
বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতব।দ কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্তী 

বিবিধ 
১ বর্ষ আমাদের বিশ্ববিগ্ভালয় রজনীকান্ত গুপ্ত 

জাতীয় সাহিতোর আবশ্টাকতা কি? দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
১-২ বর্ষ সামগ্সিক প্রস রজনীকান্ত গুপ্ত 
৩ বর্ষ সাময়িক প্রসঙ্গ রজনীকান্ত গগ্ত 
৪ বর্ষ বিবিধ-প্রসঙ্গ ব্যোমকেশ মুস্তফী 



৪ বর্ষ 

৬ বর্ষ 

৭ বর্ষ 

৮ বর্ষ 

১২ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

১৯ বর্ম 

২০ বর্ষ 

সাহিতা-পরিষত-পণ্ভিকা 

ইতিহাস-রচনার প্রণালী * 
সভাপতির অভিভাষণ * 

গ্রন্থরচনা-সন্বন্ধে প্রস্তাব 

মহারাণী ভিক্টোরিয্বার মৃত্া উপলক্ষে সভাপতির 
অভিভাষণ (অতিরিক্ত )* 

দক্ষিণীপথে প্রচলিত পুজা ও ব্রত * 
পল্লীকথা * 

পুঁড়োজাতির বিবরণ 

দীপালী ও ভ্রাতৃদ্ধিতীয় পর্বব 

হব্তালিঙগন * 

রাড়ভ্রমণ * 

বিক্রমপুর অঞ্চলের থেলার বিবরণ * 

কোচ ও বাজ বংশীয় জাতি-তন্ব 

সাওতালী গ'ন 

সভাপতির অভিভাষণ * 

আসাম-পর্যাটন 

সভাপতির অভিভাষণ * 

সভাপতির অভিভাষণ * 

'আসাম-ভ্রমণ € ২য় প্রবন্ধ) 

সভাপতির মভিভাষণ * 

সভাপতির 'অভিভাষণ * 
সহায়ক-সদস্ত 

৯৩০৭ 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 

দীননাণ গঙ্গোপাধ্যায় 

যতীগ্রমোহন বাগচী 

মোক্ষদাচরণ ভট্রাচার্ধা 

শিবচন্দ্র শীল 

শিবচন্দ্র শীল 

পধশনন বন্দোপাধ্যায় 

বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত 

এস্. বঙ্গ 

ডাঃ সরসীলাল সরকার 

সারদাচরণ মিত্র 

পদ্ানাথ ভট্টাচার্য 

সারদাচরণ মিত্র 

সারদাচরণ মিত্র 

পদ্ানাথ ভষ্টাচার্া * 

সারদাচরণ মিত্র 

সারদাচরণ মিত্র 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ৪* মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাতা! । 

» আবছল করিম সাঠিত্য-বিখারদ, চট্টগ্রাম স্কুল ইন্স্পেক্টারের অফিস, চট্টগ্রাম । মৌলবি 

পুত 

পণ্ডিত 

মৌলবী 

55 বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদল্লভ, ২৪৩।১ অপার সাকুর্লার রোড, কলিকাতা।। 

* বিনোদবিহারী বিগ্তাবিনোদ কাবাতীর্ঘ, ইঞ্ডিয়ান মিউজিয়ম, কলিকাতা । 

» বাণীনাথ নন্দী, ১৭ সিকৃদারবাগান ট্রাট, কলিকাতা । 

» রজনীকান্ত চক্রবর্তী, মালদহ । 

জেগাতিঃ প্রনাদ পিংহ. প্প্রস্থন”-সম্পাদক, কাটোয়।, বদ্ধমান | 

যোগেশচন্ত্ব বন্দোপাধ্যায়, গোন্াড়ী, কৃষ্ণচনগর | 

» সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম্ ই মার এস্, বাঙ্গামাটা, চট্টগ্রাম! 

» হেমচন্দ্র ঘোষ, ১১৬ মস্জিদবাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা । 

*  অমৃতগোপাল বনু, ৫৮ সিকৃদারবাগান গ্রীট, কলিকাতা । 

॥ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, “সাধনাকুঞ্জ,” ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম । 

» রওশন আলি চৌধুরী, "কো হিনুর*-সম্পাদক, পাংশা, ফরিদপুর । 
এ আনন্দনাথ রায়, উপাসী, নগর, ফরিদপুর । 
* ডাঃ রসিকমোহন বিদ্ভাভৃষণ, ২৫ বাগবাজার স্রীট, কলিকা তা । 



সাহিত্য-পরিষশ্- পঞ্জিকা 

ছাত্রপভ্য 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাখালদাস সেন গুপ্ত কাব্যতীর্থ, সঞ্জীবন উষধালয়, 

১০৪ আমহার্ট গ্বীট, কলিকাতা । 

* ্রমুক্ত হ্বধীকেশ মিত্র, ১২২।২ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা 

১৬ 

১৫ 

৫ 

খ্ও 

ঞ9 

ভূপেন্দ্রনাথ বস্থ, ৭১ পাথুরেখাটা স্বীট, কলিকাতা । 
নুনীলচন্দ্র মুখোপাধায়, ১৫ প্রাণকৃষ্ণচ মুখোপাধায়ের লেন, টালা, কলিকাতা । 

সীতেশচন্দ্র সেন বি এ, কালিয়া । 

তারাপ্রসন্ন বাকৃচী, মেড়তল!, বদ্ধমান । 

ইন্দুভূষণ নাথ, আড়বালিয়া, ২৪ পরগণ। | 

বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, কলমা', ঢাক! । 

নিকুঞ্জবিহারী পাল, শালিমপুর, দৌলতপুর, শ্রীধুক্ত ইমানালী পণ্ডিতের বাটা । 

স্ুরেন্্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, সাটুই শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ । 

অক্ষয়কুমার বনু, ২৪ মহেন্দ্র বন্থুর লেন, কলিকাতা । 

রবীন্দ্রকুমার মিত্র, ৫* গ্রে স্্রীট, কলিকাতা । 

হরিদাস মক্ভুমদার, ১৪৪ অপার সাকুলার রোড, কলিকাতা । 

ধীরেন্্রলাল সেন, শ্রীসুক্ত কামিনীকমল “পন উকীলের বাসা, ময়মন[সংহ | 

প্রফুল্নকুমার বন্দ্যোপাধায় বি এ, €প্রপিদ্রেন্পী কলেজ, কলিকাতা । 

শশিকান্ত সেন গুপ্ত, স্তাসনাল কলেজ, মুবারিপুকুর, কলিকাতা । 

হরলাল দাস গুপ্ত, ৫৬।১।১ আমহাষ্ট স্্ীট. কলিকাতা । 
কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ, টি এন্ জুবিলি ক্পেজের অধ্যাপক, ভাগলপুর । 

স্থরেন্্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ঢাক] । | 

সীতানাথ কন্মমকার বি এ, ২৯ রামকান্ত মিন্্রীর লেন, কলিকাতা । 

ভববিভূতি ভট্টাচার্ধা, ভাটপাড়া, ২৪ পরগ্ণ! । 

রাঙ্গেন্্রকিশোর ধর, গগন চৌধুরী লেন, ময়মনসিংহ | 

ফণীভূষণ বন্থ, ৯।১ রামচক্ত্র মৈত্রের লেন, কলিকাতা । 

প্রকুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৪১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা । 

প্রশান্তচন্ত্র মহলানবিশ, ২১০ কর্ণওস্বালিস্ স্বীট, কলিকাত।। 

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ২১*।৩ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা | 
রেবতীমোহন চক্রবর্তী, ৫ স্থৃকিয়া গ্ীট, কলিকাতা! । 

ইন্দ্রনারায়ণ দে বি এল্, ৪ রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা | 

মহেন্দ্রচন্দ্র দাস, সুজাতপুর, শ্ীহট্ট ৷ 

প্রশান্তভৃষণ গুপ্ত, আউট্সাহী, ঢাকা। 

জিতেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ-বাড়ী, ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর সীট, কলিকাত| | 

যতীন্দ্রকঞ্ণ নিয়োগী, ১৪ রতন নিয়োগীর লেন, গৌরীবেড়ে কলিকাতা । 

ব্রজেন্ত্রকিশোর রায় বি এ, আউট্সাহী, ঢাকা । 



৩৫ 
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৩৫ 

সাহিত্য-পরিষণ্-পঞ্জিক! ১০৯ 

গ্যুস্ত নরেন্দ্রচন্দ্র পাল বি এ, যশোদল পোঃ, ময়মনসিংহ । 

স্থণীলচন্দ্র দে বি এ, দমদম রোড, কাশীপুর পোঃ। 

গিরিজাশক্কর রায় চৌধুরী বি এ, পঞ্চম বাধিক শ্রেণী, গ্রেসিডেন্সী কলেজ । 

জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৪ ঠাকুর-কাসল রোড, কলিকাতা । 

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বি এ.৩ রমানাথ মন্তুমদারের পেন, কলিকাতা! । 

রাখালমোহন সোম, ১ বল্দেপাড়া রোড, মাণক তল । 

সত্যেনত্রমোহন চৌধুরী, ৩৩ হারিসন রোড, কলিকাতা । 

বিজয়চন্্র মুখোপাধায়, ১৭৬ কর্ণওয়ালিস্ স্বাট, কলিকাতা । 

পুলিনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৭ প্রাণকৃষ্ মুখোপাধ্যায়ের লেন, টাল! । 

গোপেন্দুভূবণ খিগ্ভাবিনোধ, পল্লাবাসি-কার্ধযালয়, কালনা, বদ্ধমান। 

মুন্সী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, শাস্তিপুর, নধীয়। | 

রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরা, ৫৬।১ অ:মহাষ্ট”স্রীট, কলিকাতা । 
অতুলচন্দ্র দাস গুপ্, সংস্কৃত কলেজ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 

নিন্মলচন্দ্র পাকড়াশী, ২৭ বলদিয়াপাড়া রোড, কলিকাতা । 

রমে “চন্দ্র দাস দাস, ৩:১ ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশন, মাণিকতল।, কলিকাতা । 

রাজেন্দ্রলাল নাথ, ৬ গৌরীবেড়ে লেন, কলিকাতা! | 

নরেন্্রনাথ দালাল, ১১ উল্টাডিঙ্গি মেন রোড, কলিকাতা । 

দেবেন্দ্রন্দ্র নাথ, ৬ গোৌরাবেড়ে লেন, কলিকাতা । 

রাধিকা প্রসাদ নাথ, ৬৮।৪ বেটু চাটুর্যের স্াট, কলিকাতা । 
শশিভৃদণ পাল, গিরিশচন্দ্র হাই ক্ষুণ, আীহট্র এবং :৭।১ রামকান্ত মিস্ত্রির লেন। 

হরেকৃষ্জ ভট্টাচার্য এ এ এ 

গোপেশচন্দ্র ভট্রাচাধ্য তই ভ্রু এ 

মথুরাচন্দ্র গে এ প্র এ 

সজলকান্ত দাস এ রী এ 

গোপালচন্্র ভট্টাচার্ধা, ১২ কাণাঘোযের লেন, কলিকাতা । 

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধাার, ৩০ ঠাকুর মহাশরের লেন, উত্তরপাড়া। 

স্থধীরচন্দ্র সেন গুপ্ত, বাবুর বাড়ী, আউট্পাহি, ঢাক1। 

চক্দ্রশেখর রায়, বি এ, বেলিয়াতোড়, বাকুডা । 

ধারেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী, ৫০1১ ওয়েলিংটন স্রীট, কলিকাতা । 

কালীদয়াল ভট্রাচার্মা, স্থলবসন্তপুর, পাবন। । 

রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৮৭।৮৮ মস্জিদ্বাড়ী ষাট, কলিকাত1। 

মহম্মদ শহীছুল্লাহ, এম্ এ, ৮ নৈয়দসালী লেন, কলিকাতা! । 

হীরালাল দাস গুপ্ত বি এ, ১৩1২ বেণেটোলা লেন, কলিকাত! | 

অপ্রকাশচন্দ্র মাহাতা, ১৫ কাঁরবাল' ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা । 

কুমুদ্বন্ধু রায় গুপ্ত, আড়কান্দী, বেতাংশা, ফরিদপুর । 

দীননাথ মজুমদার, ১৯ বাছড়বাগান লেন, কলিকাতা । 



১১৩ সাহিত্য-পরিবত-পর্ধিকা 

৭০ যুক্ত রমেশচন্্র বন, ১৭৩ বদরীদাস টেম্পল্ স্ত্রী, কলিকাতা । 
এ যোগেশচন্দ্র বনু, কাথি, মেদিনীপুর । 

এ শরচ্চন্দ্র দে, জগন্নাথ কলেজ বোর্ডিং, ঢাক । 

এ হরিদাস:সরকার, পুরুলিয়া, মানভূম | 

এ যামিনীমোহন রায়, বীরকুৎসা, মাবিনগর, রাজপাহী । 

» মণীন্দ্রলাল রার, শ্রীদুত সুরেন্্রলাল রায়ের বাটী, কৃষ্ণনগর । 

» শিবেশচন্দ্র পাকড়াণী, স্থলবসন্তপুর। (১৯ সরকার লেন, কলিকাতা )। 

এ অশ্বিনীকুমার রক্ষিত, এড.ওয়ারড হোষ্টেল, ভাগলপুর । 

এ যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক, জামালপুর, ময়মনসিংহ | 

» যতীন্দ্রকুমার সেন, ২৮১৬ অখিল মিশ্বীর লেন, কলিকাতা । 

৮০ , সারদাঁচরণ ঘোষ, এবংগ্রাম, ফতোয়াবাদ, চট্টগ্রাম । 

» স্টামাচরণ ঘোষ রী 

« রেবতীরমণ সেন গুপ্ত, শিকারপুর, চট্টগ্রাম । 

» হরিপদ সেন গুপ্ত র্ 

*. হেমেন্ত্রলাল চৌধুরী | 
৮৫ » শরচ্ন্দ্র দেব বি এ, জোড়াপুকুর লেন, সিমল|. কলিকা তা: 

» সুরেক্্রলাল দাস, ৯ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল, কলিকাতা | 

» জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, ৩৬৬ বেণিয়াটোল' লেন, কলিকাতা । 

» যামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, আন্দুল, আন্দুলমৌরী, হাওড়া । 

*. বিনয়রূষ্। সেন, দামোদর, খুলন! । 

৯০ ,, সতীশচন্দ্র দাস, সৈদেরবালী, মাদারীপুর, ফরিদপুর । 

রর যতীন্্রনাথ সর্বাধিকাঁরী, গুণারবাড়ী, ময়মনসিংহ । 

, নরেকন্ত্রনাথ রক্ষিত, খাটুরা ২৪ পরুগণা | 

»» মোহিনীকান্ত গুপ্ত, 'রজনীকুটীর*, ২৮১৩ অখিল মিজ্ীর লেন। . 

»» মোহিনীমোহন রাম, টানাদীঘি, গেলিয়া, বাকুড়া | 

৯৫ ০, সন্তোষকুমা। মুখোপাধ্যায়, ৬1২ কীাটাপুকুর লেন, বাগবাঁজার, কলিকাত'। 

», নুরুর রহ.মান্ খান্ ইউমফজী বি এ, চারা, বালা, রতনগঞ্জ, ময়মনপিংভ | 
»» পরাণেন্্রনাথ ঘোষাল, ১১।১।১ কারবাল' ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা । 

» মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, গৌপাইছুর্গাপুর, নদীয়। | 

» স্ুখরঞজন সেন গুপ্ত, সাহসপুর, বরিশাল । 

১*০ ,, সত্য্দ্রকূমার সরকার, ৬৮এ ছুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীট, কলিকাতা! । 
,, উপেকন্দ্রনাথ দে, মালীপুর, শ্রীহট্ট । 

»  প্রফুল্লকুমার সরকার, ১১* কলেজ হট, কলিকাতা । ( গোক্সাড়ী, কষ্জনগর ) 
» ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ৫ কুমারটুলী '্বীট, কলিকাতা । 

০ বিজনবিহারী সিংহ, ৩৬৪ বেণেটোল! লেন, কলিকাতা । 

১০৫ »১ চারুচন্দ্র ঘোষ, ৩৬৪ বেণেটোলা লেন, কলিকাতা । 

৭৫ 

ডিও 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্ডিক! - ১১১ 

শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধণয়, ৬ গুরু হসাদ চৌধুরীর লেন। 

,, জ্ঞানাহ্থুর আতর্থী, ২০৮২ কর্ণওয়ালিস সরা । 
» যতীন্রলোচন মিত্র, নিউবারাক্, শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ । 

» বঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৫ প্রেমর্চাদ বড়ালের স্ীট। 

» ঘামিনীকাস্ত ভ ট্রাচার্ধা, পঞ্জিপুরী, চরখাই, শ্রীহষ্ট। 
» দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ । 

,» হলধর ভ ট্রাচার্ধা, মাধুলী বাগ্দেবী টোপ, ভাঙ্গাবাজার, শ্রীহট্। 

১ রামচন্দ্র চক্রবস্তী, ১১৮1১ মস্কিদ বাড়ী ষ্রাট। 

« শ্ীরোদচন্দ্র মাইতি, ৫৯ মেছুগাবাজার দ্রীট। 

, হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১ মণ্ডল ট্রাট, উত্তরপাড়া । 

॥» পুর্ণচন্দ্র রায়, পঞ্চবটা কানন, মাণিকতল!। 

॥,  নির্মমলচন্দ্র দত্ত রাঁয়, কিশোরগঞ্জ হাই স্কুল, ময়্ননিংহ। 

, নবকুঞ্ণ রায় চৌধুরী, ১৪৩ শ্তামবাজার দ্ীট। 

, অভিলাষচন্দ্র ভট্টাচার্ধা, সারা, চাটমোহর । 

১২৭ ১, তারানাথ রায়, রাজসাহী । 

১, হুর্গামোহন ভট্টাচার্যা, ১ সরকারবাগান, কাশীপুর । 

,, রমণীকান্ত নাগ, ৩২1৬ বিন স্ট্রীট । 

», পবিভ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন, পিংপাড়া, কোলা, ঢাকা । 

এ চাঁমেলিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৯এ হোগলকুড়িয়া লেন। 

,, ফণীন্দ্রনাথ বনু, ৩৬ চক্রবেডিয়া রোড । 

,», কুমার অরুণচন্ত্র সিংহ, ১২৯।২ অপার সাকুর্লীর রোড । 

,, শ্য।মাকান্ত দাস, পরাণপুর, মালদহ । 

», প্রফুল্লচঙ্্র মিত্র, ৫৯ বেণিয়াটোল! ট্াট, হাটখোলা । 

নীরোদবিহারী মল্লিক, ২ কারবাণা ট্যাঙ্ক লেন। 

১৩ ,, যোগেন্দ্রনাথ দে সরকার বি এস্ সি, ১৩ শন্ুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন । 

» গোপালচন্দ্র নন্দী, জারাগ্রাম, হুগলী । 

,, হ্ৃদয়ভূষণ মঞ্জুমদার, ৮২ বলরাম দের স্াট। 

,» বিভূতিভূষণ ঘোষ মৌলিক বি এ, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ । 

শচীন্দ্রভূষণ দাঁসগুপ্ড, সংস্কৃত কলেজ, কাব্য, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেনী। 

১৩ 

সী পপিি 

১৩২২ সালের কাধ্য-নির্ববাহক-মমিতি 

সভাপতি _মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সিআই ই 

সহকারী সভাপতি - শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ 

রাজারাও «এ যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছর 

মাননীর ডাক্তার » দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্ এ,বি এল্, এল্ এল. ডি, সি আই ই 



১১২ সাহিত্য-পরিষণ্-পঞ্জিকা 

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ 
এ. আামেজ্্রন্থন্দর জিবেদী এম্ এ 

মহারাজা , জগদীন্দ্রনাথ রায় বাহাছুগ 

মাননীয় এ কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস্ 

, মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়চাদ্ মহাতাঁব, বাহাদুর কে সি এস্ আই, 

কে সি আই ই, আই ও এম্ 

সম্পাদক--্রীধুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ. এম্ এ, বি এল্ 
সহকারী সম্পাদক -- শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ( অস্তুস্থ হওয়ার বৎসরের শেষভাগে ছুটা 

লইয়াছেন )। 

»  কিরণচক্দ্র দত্ত 

» মুণাঁলকান্তি ঘোষ 

»  বাণীনাথ নন্দী 

*» সুরেন্দ্রনাথ কুমার 

». খগেন্্রনাথ চট্টোপাধায়, বিএ, এটণি 

ধনাধাক্ষ-_- ১ হীরেক্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ. বি এল্ 

্রস্থাধ্যক্ষ-_ » প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

চিত্রশালাধাক্ষ « রবীন্দ্রনারামসণ ঘোষ এম এ 

ছাত্রাধ্ক্ষ__ ৮ মন্মথমোহন বস্তু এম্ এ 

পত্রিকাধাক্ষ _মহামহোপাধ্যায় ভাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিগ্তাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি 
কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্তগণ-_ 

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচাবিস্তামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিপি 

৮ থগেন্জ্রনাথ মিত্র এম্ এ 

»  পাঁচিকড়ি বান্দ্যাপাধায় বি এ 

৮» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ 

৮». হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ 

এ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ 

» চাকরুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 

». হেমেক্্প্রসাঁদ ঘোষ বি এ 

*. অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ 
ডাঃ » বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এ 

* হেমচন্দ্র সরকার এম্ এ 

এ যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ 

»  ছুর্গীচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 

ডাঃ » সৌীন্্কুমার গুপ্ত এম্ এ, বি এল, পি এচ. ডি, এম্ আরএ এস্ 
মৌলবী » রওসন আলী চৌধুরী 

» শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় 
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» স্মুরেন্দ্রন্্র রায় চৌধুরী 
» নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্ 

» দেবকুমার রায় চৌধুরী 
» সিদ্ধেশ্বর সিংহ 

১৩২২ বঙ্গাব্দের পত্জিকা-পরিচালন-সমতি 

মহামহোপাধায় শ্রীযুক্ত হরপ্রলাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই 
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রস্থন্দর ত্রিবেদী এম্ এ 

যোগেন্দ্রনাথ দাশগুগু বি এ ( অকান ) 

, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব এম্ এ, বি এল্ 

ন্দ্যাপাধ্যায় এম্ এ 

পানর ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ এম্ এ, পি এই5. ডি 

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল্ 
১». হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ 

১৩২২ বঙ্গাবের পুন্তকালয়-সমিতি 

শীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ 

« স্ুরেন্্রনাথ কুমার 
» নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

* বাণীনাথ নন্দী রে 

মহামত্হোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্ত্র বিগ্তাতৃষণ এম্ এ, পি এইচ, ডি 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন গ্রাচ্যবিগ্তামহার্ণব 

» চাকুচন্দ্র বনু 
খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ( এটর্ণি) 

* ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» হেমচন্্র দাশ গুপ্ত এম্ এ | 
» প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, (গ্রস্থাধ্যক্ষ : 

3৫ 



১৯৯৪ 

(ক) 

খে) 

(গ) 

(ঘ) 

সাহিত্য-পরিধশ-পঞ্রিকা 

১৩২০ 1 ১৩২৩ ১৩২২ বঙ্গাব্দের জাঙ্ প্রস্থ প্রকা শার্ পরাধ্শ-সমিতি 

প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-সমিতি-_ 

(১) মহামহোপাধ্যাক়্ শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

-€২) » ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

(৩) * নগেজ্ছনাথ বসু 

(৪) » পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

৫) » আুণালকাস্তি ঘোষ 

দর্শন-সমিতি-_ 

৫0১) মহামহোপাধ্যাক় শ্রাধযুক্ত হর্প্রসাদ শাস্সী 

(২) ». ডাঃ *» সতীশচন্দ্র বিদ্ভাভূষণ 

(৩) » ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 

(৪১ * হীরেক্সনাথ দত 

(৫) » বায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 

গণিত ও বিজ্ঞান-সমিতি-- 

(১) শ্রীবুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বস্থ 
(২) ». » প্রফুল্লচন্দ্র রাস 

(৩) রি রামেক্্্জন্দর ভ্রিৰেদী 

(6৪) » সার গুকুদাস বন্দ্যোপাধায় 

(৫) রি হেমচক্ত্ দাশ গুপ্ত 

ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব-সমিতি-_ 

(১) মহামহোপাধ্যাক্স শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
€২) » অক্ষয়কুমার মৈত্রয় 

(৩) »* নগেন্দ্রনাথ বনু 

6৪) » যহুনাথ সরকার 
(৫) »* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 



ভিতীন্স শত 

একবিংশ বাঁধিক কার্য্য-বিবরণ 

বর্তমান ১৩২২ বঙ্গাৰে বঙ্গায়-সাহিতা-পরিষং একবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়! দ্বাধিংশ 

বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই একবিংশ বর্ষের কাম্যবিবরণ নিয়ে প্রদন্ত হইল | 

লর্ড কারমাইকেলের পরিষদে আগমন 

আলোচ্য বৎসরে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা লোকশ্রিয় লর্ড কারমাইকেলের পরিষৎ মন্দির 

পরিদর্শনার্থ আগমন এক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা । সকলেই অবগত আছেন যে, গত 

ভিন বৎসর হইল, বাঞঙ্জালার রাজসরকার সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সাহাধা- 

কল্পে বাৎসরিক ১২০২ টাক! দান করিতেছেন ও ছুই শত খণ্ড সাহিতা-পরিষৎ-পন্রিকা ক্রয় 
করিতেছেন। বলা বাহুলা যে, এই সাহায্যের জন্য বাঙ্গাল] সাহিত্যানুরাগী ও বাঙ্গাল 

সাহিত্যের ছিতাকাক্জী বাক্কিমাত্রই রাজসরকাধের নিকট কৃতজ্ঞ ।॥ এই সাহায্য প্রদান লর্ড 

কারমাইকেলের সময়েই হইয়াছে । লর্ড কারমাইকেল নিজেও বাঙ্গাল। ভাব! ও সাহিত্যের 

অনুশীলনে মনোযাঁগী এবং বোধ হয়, প্রধানতঃ বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি এই 

অনুরাগবশতই নানাপ্রকার কাঁধ্যের মধ্যে বাপৃত্ত থাকিয়াও গত ১৯শে মাঘ, শুক্রবার 
(অপরাহ্ন ৪॥* ঘটিকার সময়) তিনি পরিষৎ্ মন্দিরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। পরিষদের 

কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্াগণ ও কতিপয় হিতৈষী সদস্ট এই উপলক্ষ্যে পরিষদ্দে এব ত্রিশ 

হইয়াছিলেন। এতদ্বাতীত প্রাদেশিক শিক্ষ'সচিব মাননীয় মিঃ লায়ন, প্রেসিডেন্সী বিভাগের 

কমিশনার মিঃ মোনাহান, আলিপুরের ন্যাজিষ্রেট মিঃ সোয়ান প্রভৃতি নিমন্ধিত হইয়া পরিষং 

দেখিতে আপিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিষৎ মন্দির যথোচিত ভাবে সজ্জিত হইর়াছিল ও 

পরিষদের চিত্রশ।লার দ্ুব্য-সম্ভার, প্রাচীন পুথি, পুস্তক প্রস্থৃতি সমাগত ব্যক্তিগণকে দেখান 

হইয়াছিল । এই সমস্ত দেখা শেষ হইলে পর দ্বিভল হলের মধ্যে এক ক্ষুদ্র বৈঠকের অধিবেশন 

হয়। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্্ী এম্ এ, সি আই ই মহাশয় পরিষদ্- 
্রস্থাবলী ও পরিষৎ-পত্রিকার এক প্রস্থ লর্ড কারমাইকেল মহোঁদয়কে উপহার প্রদান করেন 

ও সমাগত সঞ্জনবর্গকে সম্বোধন করিয়! এক বন্কৃতা করেন। 

অতঃপর লর্ড কারমাইকেল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সকল বিভাগের কাধ্যেই সম্পূর্ণ 

সম্তোধ প্রকাশ করিয়া সাহিতা-পরিষৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। লর্ড কারমাইকেল ও 

প্রাদেশিক শিক্ষা-সচিব মাননীয় মিঃ লায়ন সাহিত্য-পরিমদের পরিদর্শন পুস্তকে পরিষদের 
কা্ধ্য সম্বন্ধে যে অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার আগ্ুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল। 



২ সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা 

গবর্ণর বাহাছুরের অভিমত 
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নানশীয় মিঃ পি সি, লায়ন মহোদয়ের অভিমত 
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( এই উত্দুবের বিস্কৃত বিবরণ পরিশিষ্ঠে মুদ্রিত হইল) 

| লালগোলার র।জ। 

পরিষধের সদগ্তগণের নিকটে লাণগোলার খনামধন্ত বদান্তপ্রবর রাজ বাহাদুরের সম্বপ্থে 

নুতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশঠক। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতোর ইতিহাসে লাল- 

গোলার রাজ। বাহাছরের নাম স্বর্ণাঞ্ষরে মুদ্রিত হইবার উপযুক্ত । সাহিত্য-পরিষদের 

প্রতি রাজা বাহাছরের স্বেহের অবধি নাই। রাজা বাহাঢুরের পা না হইলে পরিষদের 
এই দ্বিতল গৃহ নির্মাণ সম্ভবপর হইত না, তীহার অনুগ্রহ ব্যতীত পরিষৎ এত গ্রন্থ প্রকাশ 

করিতে সমর্থ হইতেন না, স্লাহিতা ও সাহিত্যিকদিগের প্রতি তহীর আন্ধা 'ও 
অন্থরাগ না থাকিলে, এত দিনে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তক-সংগ্রহ এক স্থানে 

রাখ! সম্ভবপর হইত ন!। পরিষদের চিত্রশালা এবং গ্রন্থশালাও রাজা বাহাদুরের স্পেহ- 
দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। আলোচ্য বৎসরে রাজা বাহাদুরের পরিষদের প্রতি স্নেহের এবং 
বঙ্ভাষা ও সাহিত্যের গতি প্রগাটি অন্রাগের . অনেকগুলি নূতন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে! 
রাজ! বাহাদুরের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা. এক্হৃকারে কাধ্যনির্বাহক-সমিতি এখানে 

প্রধানত! তিনটি বিষয়ের পরিচয় সাঁধারণ্যে বিষ্জীপিত করিতেছেন। 'মীকলেই অবগত 
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মাছেন যে, রাজ বাছাছুর পরিষদের স্থায়ী ভাগারে ১২৫০*২ টাক দিতে এ্রতিশ্রুত ছিলেন । 
(তে ১৫ই শ্রীবণঃ ১৩২১, ইং ১৮1১৪ তারিখে রাজ! বাহাছর পত্রছ্থার! পরিষংকে জানান যে, 

পাহাঁর প্রস্তাবিত কতিপয় সর্ত (যাহার বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল) অনুসারে তিনি 

পরিষদের স্থায়ী ভাগারে ১২৫৭২ টাকা দিতে গ্রস্ত আছেন। কার্ধানির্বাহক-সমিতি 

শে শ্রাবণ ১৩২১ তারিখের 'গধিবেশনে রাজ। বাহাছরের প্রস্তাবিত সমস্ত সর্তই গ্রহণ 

করেন ও পরিষদের পক্ষ হইতে রাঙ্গা! বাহাছুরকে  ধন্তবাদ: দিবার জন পরিষদের সভা- 

পতি, সম্পাদক ও মন্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীপুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গুপু মহাশন় লালগোলাতে 

প্ররিত হন। ইহারা যথাসনয়ে লালগোলাতে উপস্থিত হইলে রাজ! বাহাদুর ইহাদের হস্তে 

ূর্বা-প্রতিশ্রত ১২৫০*২ টাকা ও আরও ৫**২ টাকা, মোট ১৩০০২ তের হাজার টাকার 
কোম্পানীর কাগজ সমর্পণ করেন। 

লালগোলার রাজা! বাহাছুরের সহিত পরিষদের সভাপতি, সম্পাদক এব অন্ঠতম 

সহকারী সম্পাদক যখন দেখ করেন, তখন সম্পাদক রাজা বাহাছরের নিকট বেদান্ত- 

দর্শন সংক্রান্ত প্রদান প্রধান ভাষা এবং প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলির মধ্যে যেগুলি বঙ্গানু- 

বাদ সহ অগ্ঠাপি প্রকাশিত হয় নাই, সেইগুলি উপমুক্ত ব্ক্তি কক অনুদিত করাইয়া 
প্রকাশ করিবার জন্য ব্যয়-ভার গ্রহণ করিতে বিশেষ ভাবে অনরোধ করেন। রাজ! 

বাহাছবরের বদান্ততা এবং মাতৃভাধার প্রতি অনুরাগ এত অধিক যে, সম্পাদকের এ 

অনুরোধ গুনিবামাত্র তিনি বিশেন আগ্রহানিত হইয়! & সকল গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার 

বহন করিতে তংঙক্গণাৎ স্বীকার করেন। তদবধি পরিঘং এ সকল গ্রন্থ প্রকাশ করার 
ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কার্ম্যটি অতীব দুরূহ) সুতরাং পরিষৎ এখনও ও 

কাজে বিশেষ ভাবে অগ্রসর হইয়াছেন, বলা যায় না। ভরসা আছে যে, শীঘ্রই উহার একটি 

সুবন্দোবস্ত করিতে পারা ধাইবে। রাজ বা্গাছরের এই বদান্ততার কথা বঙ্গ-সাহিত্যের 
ইতিহাসে চিরকালই উজ্জল অঙ্গরে লিখিত থাকিবে এবং উহা চিরদিনই বঙ্গবাসীর 

হয়ে মুদ্রিত থাকিয়া] তাঁহার গ্রতি কৃতজ্ঞতা উদ্দীপিত করিবে । আমরা আশা করি 

যে, রাজা বাহাদুরের এই মহৎ দৃষ্টান্ত দেশীয় মাতৃভাধানথুরাগী ধনি-সম্গ্রদায়ের চিন্তাক্মণ 

করিবে এবং আমাদের মতুভাঘ। যাহাতে অদূরে নানা উপচারে ভূষিত হইতে পারে, 
তাহার ব্যবস্থা! হইবে। রাজা বাহাদুরের উদারতা এবং বঙ্গ-লাহিত্যের উন্নতিকল্পে এই 

প্রকার মুক্তহস্ততার জন্য পরিষ২ং ঘে কি ভাবে তাহার নিকট কুতজ্ঞতা প্রকাশ 

করিবেন, তাহার নিমিত্ত যথোচিত ভাবা সংযোজিত করা সম্ভবপর নহে । বঙ্গীয়-সাভিত্য- 

পরিষৎ রাঁজ। বাহাছুরের নিকট নান! প্রকারে এবং অসংখ্য ভাবে খণী। তিনি প্রতি 

বৎসরই নূতন নূতন বদান্ততার দ্বারা এবং নান! কার্যে উৎসাহিত করিয়া! পরিমংকে 
যে ভ্ীবে খণজালে আবদ্ধ করিতেছেন, তাহা ভাষাক্ন বাক্ত করা অসম্ভব। তবে তীহার 

আদিষ্ট কার্ধ্যগুলি সুচারুভাবে সম্পন্ন করিতে পাঁরিলে, রাজা বাহাদ্ধর 'অনশ্তই তৃপ্তি 
লাভ করিবেন এবং দিন দিন আরও নূতন নূত্তন কাজে আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন, 

সন্দেহ নাই। অতএব মামাদের কর্তব্য যে, আামর! তীগার নির্দিষ্ট কাগগগুলি যাহাতে 
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সলম্পল্ন করিতে পারি, তাহা! সর্বতোভাবে করা। পরিষদের হিতাকাজবী মাত্রেরই 

নিকট এই বিষয়ে সাহাধা এবং সৎপরামর্শ প্রার্থনা! করিতেছি । 

সঙ্গীতাভিজ্ঞ বাক্তিগণের নিকট কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের নাম অবিদিত নাই। ইহার 

প্রণীত সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রম এক অমূল্য গ্রন্থ । এই গ্রন্থ চুই ভাগে বিভক্ত | রাজা বাহাদুর 

নিজ বায়ে এই গ্রগ্থ মুদিত করিতেছেন ও প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে । মুদ্রিত প্রথম 
ভাগের মূল্য ১৫২ টাকা । রাজ! বাহাদুর এই প্রপম ভাগের ৯০০ শহ খণ্ড পুস্তক 
পরিষৎকে দান করিয়াছেন । কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি (গত ২ ০শে ভাজ তারিখে ) আন্তরিক 

কৃতজ্ঞতা ও ধন্তবাদের সহিত রাজ বাহাদুরের এই দান গ্রহণ করিয়াছেন। (রাজা! বাঙ্তানুরের 

দান সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল )। 
বান্ধব 

অত্যন্ত ুঃখের বিষর যে, আলোচ্য বর্ষে কেহ পরিষদের বাঙ্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। 

যেদিন পরিষৎ নিজ মন্দিরে প্রবেশ করেন, সেই দিন মহিষাদলের রাজা শ্রীঘৃক্ত সতী- 
প্রসাদ গর্গ বাহাদুর ও নাড়াজোলের রাজ। আদুক্ত নরেন্দলাল খান বাহাঁছুর প্রত্যেকে 

পরিষদের স্থায়ী তহবিলে পাঁচ সহস্র টাকা দান করিতে গ্রতিশ্রত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই 

দান অগ্যাপি পাওয়া যাঁয় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, ইহারা অচিরে স্বীয় প্রতিশ্তি রঙ্গ 

করিবেন ও বান্ধবশ্রেণীতুক্ত হইক্স! পরিষখকে গৌরবান্িত ও মাতৃভাষার অনুশীলনে প্রো” 

সাহিত করিবেন। বঙ্গদেশে ধনশালী সম্ধদয় বর্ক্তর শভাব নাই এবং এই সমস্ত ধনশালী 

মহান্থভব ব্যক্তিদিগকে বান্ধবপদ গ্রহণ করিবার জন্ত পরিনং সনির্বন্ধ অন্থরোধ 

করিতেছেন । 
বম) 

গত বংসরের আরনে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্ত-সংখা। এইরূপ ছিল; - 

বিশিষ্ট 2 দঃ ৯২ 
আজীবন পা, টি জি এড ৫ 
অধ্যাপক রি *** **, মীন ৬. 

সহায়ক 4 ই ১৫ 
সাধারণ € ৪৩ ৯০ রবি দয ১১১২ 

কলিকাতা ... ৮২৮ 
মমস্থল ১১৭ 

১৯৯২ ২০২৮ 

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতাবাসী ৮২৮ জন সাধারণ সদন্তমধো *» জনের মৃত্যু হইয়াছে, ৩ 
জন সদশ্য-পদ ত্যাগ করিয়।ছেন ও এক জন বিশিই-সদশ্ত নির্বাচিত হইয়াছেন এবং ৫৩ জন 
কণিকাতাঁবাসী পরিষদের সাধারণ-দদশ্ত-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে 
মফন্বলের সাধারণ-সদস্ত-সংখা! ১১৬৪ ছিল, তন্মুধো ১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ৫ জন সদস্ত- 

পদ ত্যাগ করিয়াছেন ও ৯৮ জন মফম্বলবাদী পরিষদের সাধারণ.সদশ্ত-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। 
কলিকাভাবাসী সদস্যমধো ১৬ স্বন মফস্বলে চলিয়। গিয়াছেন এবং মফস্বলবাসপী ২৬ জন 
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কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্তনাদির পর বর্ধশেষে কলিকাতার সাঁধারণ-সদশ্তা- 
সংখা! ৮৭৮ এবং মফন্বলবালী সাধারণ-সদৃস্তের সংখা! ১২৩৩ দাড়াইয়াছিল এবং কলিকাতা 

৪ মফস্থলবাসী সাধারণ-সদস্তের মংখ্যা ২১১১ হইয়াছিল। 

আজীবন-সদসা 

অত্যন্ত ছুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কোনও নূতন আজীবন-সদস্য নির্বাচিত 
হন নাই। 

বিশিষ্ট-সদস্য 

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞানাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রহুন্দর রিিবেদী মহাশয়কে পরিষদের অন্ঠতম 

€৭শিইঈ-সদস্যরূপে নির্বাচিত করিতে পারিয়। পৰ্ধিষৎ নিজকে গোরবান্বিত বোধ করিতেছেন । 

প্রচলিত নিয়মানুসারে সাহিত্য-সংসারে লব্ধ প্রতিষ্ঠ বাক্কিদিগকে পরিষৎ নানা উপায়ে সম্মানিত 

করিতে পারেন এবং এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে বিশিষ্ট-সদন্ত নিব্বাচন সব্ধপ্রধান। রামেন্ত্র- 

সুন্দর জিবেদী মহাশয়ের বিগ্ভা ও মনীযা সম্বন্ধে কিছু বল! নিতান্ত অনাবশ্তক। তাহার 
জদয়ের মহত্ব ও বিদ্যার খাতি সর্বজনপরিজ্ঞাত। এই মাতৃপুঞ্জার মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য 

এবং ইহার উন্নতিকল্পে তিনি ঘাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে জ্ই তিনি দেশীয় সর্বা- 

সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। বিশেষতঃ তিনি অগ্যাপি অন্গুস্থ শরীরে পরিষদের জন্তু 

যেরূপ যন্ত্র ও পরিশ্রম করিয়া! থাকেন, তাহাতে তাহার নিকট ঘথোপণক্ত ভাবে কৃতজ্ঞত। 

জ্ঞাপন করা অসস্ভব। আালোচ্য বর্ষের শেষে বিশিষ্ট-সদস্তের সংখ্যা ১৩ জন ছিল। 

অধাপক-সদসা 

আলোচা বৎসরে নুতন কেহই অধ্যাপক-সদস্ত নির্বাচিত হন নাই। অধ্যাপক-সদস্- 

গণের মধো পগিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শান্্ী মহাশয় মাধ্বভাযোর বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্ঠ 

মাধবভাষ্য এবং মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রকরণ-গ্রগদমূৃহ আলোচনায় নিষুক্ত আছেন এবং শ্রীধুক্ত 
দুর্গাচরণ লাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ মহাশয় শ্ভাম্য সম্পাদনে নিষুক্ত আছেন। পরিষৎ আশা 

করেন বে, অন্ান্ত অধ্যাপক-সদস্তগণও এই ভাবে সংস্কৃত-সাহিত্যের অনন্ত ভাগার হইতে 

উপযুক্ত রত্নরাশি উদ্ধার করিয়া ভাঙা মাতৃভাষার আবরণে বঙ্গবাসীর সমক্ষে উপস্থিত 

করিবেন। 

যৌলবী-সদস্য 

যেরূপ সংস্কত-সাহিত্যের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের ভাগার লুকায়িত রহিয়াছে, আরবী, পার্শী 
ও উর্দ-পাহিত্যের মধ্যেও সেইরূপ মনেক রররাঙ্জি নিবদ্ধ আছে, তাহ! কেহই অস্বীকার 

করিতে পারিবেন না । বিশেষতঃ ১২শ শতাব্দী হইতে আরন্ত করিয়া ১৮শ শতাব্দী পর্যাপ্ত 

এই ৭ শত বংসরের বাঙ্গালার, 'এমন কি, সনগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস আরবী, পার্শী সাহিত্যিক- 

গণের সাহাধ্য ভিন্ন সম্পূর্ণরূপে লিখিত হইতেই পারে না । এই সমস্ত কারণে আলোচ্য বৎসরে 

মৌলবী-সদন্ত নামক নৃতন এক সদন্ত-শ্রেণী গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । আশা করা 

যায় যে, দেশের লব্বপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের কার্ধ্যে যোগদান করিয়া নিজ দেশের 
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ভাঁষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রচ্থতির সবিশেষ উন্নতিকল্ে বথাসাধ্য সাহা 

করিবেন। মৌলবী-সদন্তের নিয়মাবলী নিয়ে প্রদত্ত হইল । আলোচ্য বংসরে কেহই মৌলবী- 

সন্ত নির্বাচিত হন নাই। 
মৌলবী-সদসোর নিয়মাবলী 

১১। মোক্তাব ও মাঁদাপার লন্বগ্রতিঠ মৌলবীগণ পরিনদের মৌলবী-সদস্ত নির্বাচিত 

হইতে পারিবেন । 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী,-কোন মৌলবীর নাম সমস্ত কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির অর্দাধিক 

সভ্যের অন্ুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্তৃক প্রস্তাবিত এব, 

যথারীতি সমর্থিত ও মন্থমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি মৌলবী-সদস্তের শ্রেণীভূক্ত হইবেন। 
১২। মৌলবী-সদন্তের সংখ্যা ৫ জনের অধিক হইবে না। 

, গত বতসরেও কাধ্যবিবরণীতে মুসলমান সদস্তের ন্যুনতা বিষয়ে উল্লেখ করিয়া দ্রঃ 

প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় ধে, তাহাতে বিশেষ কোন 

ফল হয় নাই। পরিষদের মদন্ু-সংখার মধো মুসলমান-সদন্তের সংখা! নিতান্তই অন্ন। ইহা 

যে অত্যান্ত ছঃখের ও আকঙ্ষেপের বিষয়, তাহাতে কোনও সান্দহ নাই। এই বিষয়ে আমর! 

আমাদের সহৃদয় মাতৃভীষানুরাগী মুসলমান ভ্রাহবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ঈশ্বরেচ্জায 

মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে কৃতী লেখকের অভাব নাই। বঙ্গভাষ।র উন্নতিতে বাঙ্গালী হিন্দু ও 

মুনলমান উভয়েরই সমান স্বার্থ ও অধিকার। শিক্ষিত মুসলমানগণ কেন যে পরিষংকে তাহাদের 

কূপা হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের সনির্ববন্ধ 
অনুরোধ যে, তাহারা এই মাতৃভাষার মন্দিরে সম্মিলিত হইয়া! মাতৃপৃজায় যথাযথ সহায়তা 

করুন। ভরসা করি, আগামী বংসর এই আঙ্ষেপোক্তি আর করিতে হইবে না। পরিষদে 

যাহাতে মুসলমান সদস্তের সংখা! বৃদ্ধি হয়, তাহার প্রতি প্রত্যেক সদস্তেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। 

সহায়ক-সদসা 

এই বর্ষের প্র।রস্তে সহায়ক-দদন্তের সংখা! ১৫ জন ছিল। আলোচ্য বর্ষে পগ্ডিত শ্রীযুক্ত 
রসিকমোহন বিস্তাভূষণ মহাশয় পরিষদের অন্যতম সহায়ক-সদশ্য নির্বাচিত হইয়াছেন! 

বিগ্যাতৃষণ মহাশয় সাহিতা-ক্ষেত্রে স্ুপরিচিত। তিনি অনেক দিন হইল, বিশেষ দক্ষতার 

সহিত আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদকের কার্য করিয়া আসিতেছেন এবং 
বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহার অসানারণ পাগ্ডিতা আছে। শ্রীঙ্গীব গোস্বামি-রচিত স্ুপ্রসিদ্ধ সর্ধ- 

ংবাদিনী নামক গ্রন্থের মূল ও অন্থুবাদ প্রকাশ করিবার ভার তাঁহার উপর ন্তস্ত হইয়াছে। 
অন্তান্ত সহায়ক-সদস্তগণ নান উপায়ে পরিষদের হিতজনক কার্যে নিযুক্ত আছেন। অত্যন্ত 
ঠখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে অন্ততম সহায়ক-সদন্ত অন্বিকাচরণ ক্রহ্গচারী মহাশয়ের 

মৃত হইয়াছে । তাঁহার মৃতাতে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিতেছেন। 
আলোচ্য বর্ষের শেষে সহায়ক সদত্য-নংখা! ১৫ জন ছিল। আশা করা যায়) সহায়ক-সদস্তগণ 

যথাসাধ্য পরিষৎকে সহায়ত! করিয়া ইহার সুখোজ্জল করিবেন। 
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এইরুপে বর্ষশেষে পরিষদের সদস্ত-সংখ্য এইবপ হয়, 

বিশিষ্ট পণশ্য 5 বু ১ 

আজীবন রঃ রা ্ 

অধাপক ক **, 8 

সহায়ক ৪ 5 ১৫ 

সাধারণ রঃ রঃ বন 

কলিকাতা ৮১...৮৭৮ 

মফস্বল ০2, এত 

২১১১ ২১১৮ 

উপরে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাতে দেখা যায় যে, পরিষদের সদস্ত-সংখ্। উত্তরোত্তর 

নদ্ধি পাইতেছে। ইহা! থে পরিষদের পঙ্গে অতাস্ত গৌরব ও শ্লাঘীর বিষয়, তাহাতে কোনও 

সন্দেহ নাই। পরিষদের সদস্য-সংখা দিন দিন ঝাড়িতেছে বটে, বিস্ত পর্ষদের কার্যাক্ষেত্রের 
বিস্ৃতি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে দ্রেখা যাইৰে যে, সদস্য-সংখ্যা আরও বুদ্ধি হওয়া 

আবশ্তক। পৃথিবীতে শিঙ্গিতগণের যতগুলি মঙ্দ আছে, তাহাদের কোনটির বার্ষিক টাদা 

পরিষদের টাদার মত অল্প নছে। দিনাস্তে একটি দাত পয়মা নাতৃপুজার মন্দিরের জন্য 

পরিষদের ভিঙ্গা। পর্গান্তরে এই ভিঙ্গার ফলস্বরূপ মদস্যগণ যাহ! পাইবেন, তাহাও নিতান্ত 

অন্ন নহে। বৎসর বৎসর প্রকাশিত চারি সংখ্যা সাহিত্য-পরিষত-পত্রিক বিনা শুল্যে গ্রাণ্ডি 

ব্যতীত পরিষদের প্রকাশিত কোন কোন গ্রন্থ বিনামূল্যে ও কোন কোন গ্রন্থ 

অপেক্ষাকৃত অনেক অগ্ন মূল্যে পাওয়ার 'অধিকার প্র্চেক স্দস্যেরই আছে। এই প্রকার 
অদ্ধমূল্যে গ্রন্থ পাওয়ার অধিকার সম্বন্ধে প্রক্কতি অবস্থা, সকল সদস্যের গোচরে আনয়ন করা 

এখানে বোধ হয়, 'অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আলোচ্য বর্ষে কার্য-নির্বাহক-সমিতি স্থির 

করিয়াছেন যে, গ্রস্থ মুদ্রণের মে ব্যয় হইবে, সেই ধায় অপেঙ্গ কিঞ্চিদধিক মুল্য দিলেই, 

প্রত্যেক দদস্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিক গ্রন্থ ক্রয় করিতে পারিবেন। ছৃষ্টাস্তন্বরূপ আলোচ্য 

বৎসরে প্রকাশিত চন্ডীদাসের পদাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থখানি ৫০ 

ফণ্মায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, ইহাতে চারিখানি হাফটোন চিত্র আছে। সদসাগণের পক্ষে এই 

গ্রন্থের মুল্য ২২. চুই টাকা মাত্র স্থির করা হইয়াছে । নুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গভাষার 

সেবার বিমল আনন্দ উপভোগ ব্যতীত আরগু নান! উপায়ে পরিষদের সদস্যগণ লাডবান্ হইতে 

পারেম। এই সমস্ত কারণে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্য। ও আসামে যাহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের চ্চা 

করেন, যাহার! বাঙ্গাল ভাষায় কথাবার্তা কহেন, লেখাপড়া করেন, তাহাদের সকলফেই 

সদস্যরূপে পাইবার আশা করা পরিষদের পক্ষে কিছুই ছুরাশা নছে। আমরা আশা 

করি, পরিষদ্দের সদন্ত-সংখ্যা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইবে ও ক্রমশঃ উপযুক্ত কর্তার অভাব 
দূরীভূত হইবে। দেশবাসী সকলকেই মাতৃপুজার মহাযজ্ঞে সন্মিলিত হইরার জন্ত আমরা 
সম্মানে এবং সাদরে সকলকে আহ্বান করিতেছি। 



৮ সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা 
যুত সদস্য ও সাহিতাযসেবিগণ 

আলোচা বৎসর বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের ২৯ জন সদস্য পরলোকগমন করিয়াছেন । 
ইহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছেন ও বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন এবং 
ইহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন। 

(৯ ৬ ডাঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, আমাদের দেশস্থ যে সকল কৃতবিদ্য ব্যক্কি পাশ্চা। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশ লাভ করিয়াছেন, ডাঃ অঘোরনাথ তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রনী। 

ইনি অনেক দিন লুনিপুণতার সহিত হায়দ্রাবাদে শিক্ষা-বিভাগে কার্ধ্য করিয়াছিলেন। ইনি 
১১২০ সালে পরিষদের সস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সাহিতা-পরিষদের কার্ষযের সহি 
ইহার বিশেষ সহানুুতি ছিল। যাহাতে দেশীয় ভাষাতে উচ্চ শিক্ষার গ্রচলন হইতে পারে, 
তজ্জন্ত বিশেঘভাবে চেষ্টা করা তিনি তাহার জীবনের শেষ বয়সের মুখ্য কার্ধা বলিয়! নির্ধীরণ 

করিয়াছিলেন কিন্ক হঠাৎ তাহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করিয়া যাইতে 

পারেন নাই। পরিষদের প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। সাহিত্যয- 

পরিষৎ তাহার মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত | 

(২) ৬ অনন্তকুমার দাসগুপ্ত এম্ এ, বি এল্,ইনি গত ১৩২০ লালে পরিষদের সদস্- 

পর্দ গ্রহণ করেন। এই অল্প সময় মধ্যে তিনি পরিষদের গ্রতি বিশেষ শরদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন। 
পরিষৎ এই বন্ধুর মৃত্াতে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিঞ্চেছেন। 

(৩) ৬ অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত এম্ এ+ অনাথ বাবু পরিষদের একজন প্রাচীন বন্ধু 

গত ১৩০৫ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা মেট্রপলিটন কলেজে 

পদদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনা! করিতেন 'ও পরিষদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতির অন্যতম 
উৎসাহী সদস্য ছিলেন ও তিনি অনেকগুলি পরিভাষা নিজে প্রস্থত করিয়াছিলেন । পরিষৎ 

এই সদসোর অকাল-মৃত্যুতে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত । 

(৪) ৬ অদ্থিকাঁচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন,__ বদ্ধীমান দেশুড়নিবাসী ত্র্ষচারী মহাশয়ের 

নাম সাহিতাক্ষেত্রে অপরিচিত নহে । তিনি গত ১৩১৬ সালে পরিষদের বিশেষ সদস্য, তৎপরে 

ইহার সহায়ক-সদম্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পুথি ও মুত্তি সংগ্রহ দ্বারা পরিষদের অনেক 
সাহায্য করিয়াছেন। তহছ্যতীত তিনি পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পাঠের জন্ত ও পরিষং- 

পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বহু প্রবন্ধ লিখিয়/ছিলেন। রাজসাহীর “হিন্দুরঞ্জিকা” ও প্রাজসাহী- 
ংবাদ” পত্রে তাহার পদ্য ও গগ্ভ অনেক রচনা বাহির হুইয়াছিল। তাহার রচিত পত্রাষ্টক 

কাবা, এুঁভদ্রাহরণ কাবা, বঙ্গরত্ব, প্রীনিত্যানন্দ নাটক প্রভৃতি বহু গ্রন্থ, অনেক গান ও 

কবিতা আছে । তীাহারই পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ঠভাগবতের শেষের 

তিনটি অধায় আবিষ্কৃত হইয়! কালনায় প্পল্লীবাসী” পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । পরিষৎ এই 

প্রাচীন সাহিত্যিকের মৃত্যুতে একজন প্রক্কত কন্মা বন্ধু হারাইয়াছেন। 
(৫) ৬ অধ্যাপক কালীপদ বন্থ এম এ,-_ইনি পরিষদের একজন বছ পুরাতন সদস্য 

ছিলেন। গত ৯৩৩ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করেন। ইনি ঢাকা কলেজের 
গণিতাধ্যাপক ছিলেন । ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই তিনি গণিতের অনেক পুস্তক 



সাহিতা-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৯ 

লিবিয়াছেন। তাহার বৃত্তে বঙ্গদেশের একজন খ্যাতনাম! শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব হুইল। 

পরিমৎ তাহার মৃত্যুতে বিশেষ ছুঃখিত। 

(৬) ৬ তারাপ্রনন্ন মিত্র-বেঙ্গলী পত্রের কল্মাধ্ক্ষ তাবাপ্রসন্ন মিত্র মহাশয়ের নাম 

সকলেরই পরিচিত। তিনি গত ১৩১৭ সালে পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। ইনি পরিষদের 

ভিতসাধনে বিশেষ বিশেষ কারো সাভাদা করিতেন। ইহার অকাল-মুত্তাতে পরিষৎ অত্যন্ত 

ঢ:খিত | 

(৭) ৬" ধন্নলাল আগর ওয়ালা বি এ, £টপণি,_ইনি সাহিতা-পরিষদের অতি প্রাচীন সমস্ত 
এবং বিশেষ হিতৈধী বন্ধু ছিলেন । বিদেরা হউলে৪ বাঙ্গালা ভাষায় ইহার বিশেষ দক্ষতা 

ছিল ও নিজে বাঙ্গালা নাটকাদি লিখিতেন। ধর্ন বাবু জৈন ছিলেন, স্বধন্মে ডাচার নিষ্ঠা ছিল 
ও জৈন শাস্তগ্রন্থ বাঙ্গালায় ভাষান্তর করাইন্ডে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরন্নবাবুর অকাল- 
মৃত্যুতে পরিষদের একজন বিশেষ বন্ধুর অভাব হইয়াছে । ১৩০৮ সালে হনি সদসা হইয়া 
ছিলেন। 

৮। ৬ নবীনচন্্র দাস কবিপ্চণাকর এন এ,বি এল, চট্রগ্রামের এই প্রাচীন সাহিভিক 
৭ স্লকবি রাঙজ্জকার্যো ব্যাপুত থাকিলেও সাহ্তা-সেবা হইতে বিরত ছিলেন না। তিনি 

মহাভারতের পগ্যাঙ্গবাদ করিয়া! গিয়াছেন। তাভার বঘুবংশের পপ্চান্ুধাদ সর্ধজনবিদিত। 

ঠিনি ভারবির কিরাতাজ্ছুনীয়ের অনুবাদ করিয়া, মাঘের শিশুপালবধ অনুবাদ করিতে আরস্ত 

করিয়াছিলেন। ছুর্ভাগ্যবশতঃ তাহ! শেষ করিয়া বাইছে পারেন নাহ । হিনি মেঘদতের 

কতক অংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্রতত্র সন্বাঞঙ্ধেও আলোচনা করিতেন ও 

তত্প্রণীত 0৩০০7৪10506 18171012710 17)018 প্রসিদ্ধ পুস্তক । তিনি পরিষদের চট্টগ্রাম- 

শাখার পভাপতি ছিলেন । তাহার মুক্ত্যুতে শোকপ্রকাশাখ পরিনদে এক বিশেষ অধিবেশন 

হইয়াছিল। ১৯১১৪ সালে ইনি সদস্য-পদ গ্রহণ করেন । 

৯। ৬ নারায়ণচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়,_-ইনি পরিষদের একজন হিতৈষী সদম্ত ছিলেন। গত 

৯৩১৮ সালে হান সদশ্ত-পদ গ্রহণ করেন। 

১০। ৬ প্রবোধচন্্র মুখোপাধ্যায় বি এল_ ইনি ৯৩১৫ সালে পরিষদের সদসাপদ গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন । ইহার অকাল-মৃত্ঠান্তে আনরা অতাস্ত 

হঃখিত। 

১১। ৮ প্রিয়নাথ ঘোষ এম এ, প্রিয়নাথ ঘোষ মহাশয় কুচবিহার-রাজোর দেওয়ান 

ছিলেন। ইনি পরিষদের একজন প্রাচীন বন্ধু 9 সদসা ছিলেন। হহারই চেষ্টায় স্বর্গায় মহারাজ 

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর পরিষদের আজীবন-সদসা-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হষ্ঠার 

অকাঁল-মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যান্ত ক্ষতি বোধ করিতেছেন । ১১০১ সালে ইশি পরিষণ্দের সঙ্স্ত- 
পদ গ্রহণ করেন। 

১২। ৬ বিনয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়,-এই সাস্ত পরিনদের কার্য্যে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ 

ছিলেন। তাহার অকাল-মৃত্যুতে পরিষ্ৎ বিশেষ দুঃখিত । ইনি গত ১৩১৮ সালে পরিষদের 

সদস্তপদ গ্রহণ করেন। , 
ং 



১০ সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিক। 

১৩1 ৬ বিষুণপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল,--ইনি ছুগলীর উকীল ছিবেন। বু 

মানিক পর্দে প্রবন্দাদি লিখিতেন বলিয়া বিষুঃ বাবু বঙীয় সাহিত্যিকগণের নিকট বিশেষে 

পরিচিত ছিলেন। অধুনাপুপ্র “পুর্ণিনা” নামক অতি উচ্চশেণীর মাসিক পত্রিকার সহি: 

নি বিশিষ্টভাবে সংশিষ্ট ছিলেন ও তাহার অনেক প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাটান 

«নবজীবনে" ইচ্ঠার রচনা বাতির হইত] সেই সময় হইতেই ইনি সাহিভা-সমাজে প্রতি 

লাঁও করেন। চুঁচুড়ায় সাহিত্য-সন্মিলনে বিধঃ বাঁবু একছন প্রধান কন্মী ছিলেন। ইচ্টারঃ 
অকালমূড়া হইয়াছে । ১৩১৩ সালে ইনি পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। 

১৪। ৬ মনীন্্রনাথ চৌধুরী_গত্ত ১৩১৭ সাজে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ এহণ করিয়া- 

ছিলেন। পরিষদের মাপিক অধিবেশন ও অনগ্যান্ত কার্যে ইনি উৎসাহ সহকারে “যাগদান 

করিতেন। 

১৫। ৬ মধুহ্দন রায় বি এল্_ইনি দিনাজপুরের একজন উৎসাহী উকীল ছিলেন 
ও' দেশের প্রায় সকল সদন্ুষ্ঠানের সহিত সংকট থাকিতেন। ১৩১৭ সালে ইনি পরিষদের 

সদন্ত-পদ গ্রহণ করেন। ূ 

১৩) ৬ মহেন্দ্লাল দাস বি এল্_ চট্টগ্রামের এই সদশ্তের মৃত্যুতে পরিষং বিশেষ 

ছুঃখিত। চট্টগ্রামের বিগত সাহিত্য-সম্মিলনে ইনি বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্ধা করিয়'- 

ছিলেন। স্থানীয় শাখ।-পরিষদের অধিবেশনে ইনি গ্রাবন্ধা্দি পাঠ করিতেন | গত ১৩১৯ সালে 
ইনি পরিষদের সদশ্-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

১৭। ৬যামিনীকান্ত বন্তু বি এল্ ১৩১। সালে ইনি পরিষদের সদস্-পদ গ্রহণ করিয়া- 

ছিলেন। ইনি পরিষদের একজন উৎসাহী সন্ত ছিলেন। 

১৮। ৬ শত্তৃচন্্র রায়-.গত ১১২০ সালে ইনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

১৯। ৬ শৈলেশচন্দ্র মজমদার-_ইনি সাহিশা-পরিষদ্দের একজন অতি পুরাতন 

সদগ্য। ১৩০৬ সালে ইনি ইহার সদসা হন। তাহার পর ১৩০ঈ সাল হইতে তিনি প্রতি 

বংলর ইহার কার্ধ্নিব্াহক-সমিতির সদগ্য হইয়া আসিতেছিলেন। এ বৎসরেও তিনি 

নির্বাচিত হইয়াছলেন। সাহিতা-পরিষদের কাধ্য-পরিচালনে তাহার উৎসাহ এবং আগ্রহ 

বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কাানির্বাহক-সনিতির অধিবেশনগুলিতে তিনি প্রায়ই উপস্থিত 

থাকিতেন ও উপযুক্ত পরামশ দিতেন। দেশ-বিদেশের সাহিভা-সম্মিলনগুলিতেও তিনি 

বিশেষ উৎসাহ সহকারে সাহিতা-পরিষদের প্রতিনিধিরপে যোগ দিতেন। নানা কারণে 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাহার স্বৃতি কখনও বিশ্বৃত হইতে পারিবেন 

না। শৈলেশ বাবু স্ুলেখক ছিলেন ; '্টাহার লিখিত ছোট ছোট উপন্যাস গ্রন্থ বাঙ্গালীর 

বিশেষ আদরের পাঠা । গল্প রচনায় তাহার প্রতিপত্তি ছিল। ৬বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙ্গদর্শন” 

যখন পূর্বে একবার ৮সঞ্ভীবচন্্রের হাত হইতে ডুবিয়া যায়, তখন ইহারই জ্ঞোষ্ঠ ভ্রাতা 
৬জীশচজ্জ্র ম্ুমদার মহাশয় তাহার সম্পাদন-ভার লইয়! কিছু দিন তাহাকে বাচাইয়! রাখিয়া 

ছিলেন। কিছু দিন পরে যখন বঙ্গদর্শন সত্য সত্যই লুপ্ত হইয়৷ গেল, তখন হইতে কিছু দিন 

প্যাস্ত সাহিতা-সংসারে তাহার অভাব অন্ভূত হইতেছিল। ১৩১৪ বৎসর পূর্ব হইতে 
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এ দেশে মাসিক পত্র প্রচারের কিছু মাতিশযা ঘটিয়াছে। এই সময়ে ৬ শৈলেশ বাবুর মনে 

“বঙ্গদর্শনে”র পুনঃ প্রকাশের কথা উঠে। তিনি কবীক্র রবীন্দ্রনাথের সাহাযো ১৩০৮ সাল 

হইতে “বঙ্গদর্শনে”র নব পর্যায় প্রকাশ আরম্ভ করেন। তদবধি বেশ দক্ষতার সহিত 

বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। ৬ শৈলেশচন্ত্র এই সুদীর্ঘ সাহিতা-সেবার মধ্যে 

দেশহিতকর আর একটি বিপুল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন । সেটি তাহার জমীদারী 

কলেজ। শৈলেশচন্দ্র স্বয়ং জমীদারী কার্যের সকল বিভাগে কার্ধা করিয়া বিশেষ নিপুণতা 

লাভ করিয়াছিলেন । ৬দ্বারকানাথ ঠাকুরের এষ্টেটে তিনি জমীদারীর সকল বিভাগে 

স্খাতির সহিত কন্ম করিয়। শেষে ডকালীকষ্জ ঠাকুরের এষ্টেটে এগপিষ্টান্ট ম্যানেজার 

হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের দুইটি স্বৃহৎ জমীদ।রের সেরেস্থায় কাজ করিয়া ওনি নৃঝিয়াছিলেন 

যে, বর্তমান কালের কেবল কলেজের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বাক্তিগণ দ্বারা মগবা পল্লীগামের 

মাইনার, ছাত্রবৃত্তি বা! ইউ পি স্কুলের ছাএগণ দ্বারা জদীদারীর কোন কার্দাই চলিতে পারে 

ন1।। সে কালের কিঠাবহা বিগ্তা শিক্ষা দিবার উপযোগী দে সকল পাঠশাল! হিল, তাহ! 

এখন দেশ হইতে লু হইয়া গিয়াছে । কাজেহ নায়েব, গোমত্তা, হহনাল্দার, প্াটোয়ার, 

স্টমারনবীশ, আমিন, মুন্বরী, কারকুন প্রহতির কাধা শিখাইবার জঠ্ স্বত্ বিছালয়ের একান্ত 

প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে । এই বিবচনার ১ শৈলেশচজ বভ জমিদাতাণ মানেজারাদিগের 

সহিত পরামর্শ করিয়া আল কয়েক বংমর হহণ, কলিকাঠায় একটি জমিদার! কলেজ প্রতিা 

করেন। নুখের বিষয়, এহ অল্প দিনের শিক্ষায় এখানকার শি্িত কয়েকজন ছার কয়েকজন 

প্রসিদ্ধ জমিদারের সেরেন্তায় চাকুরী লাভ করিয়াছেন । ৩ শৈলেন্চশ্র ৩ কাণাকগ গাকরের 

এষ্টেটের সম্মানকর পদ ভাগ করিয়। নিভে এহ কলেজের শিক্ষকতা করিতেন । এতগ্ডিন্ন 

তিনি দুঃস্থ সাভিভা-সেবিগণকে মধ্যে মধ্যে যণাসাদায অর্গসাহাধা করহিংতন। এইরূপে শৈলেশচন্দ্ 

সাহিত্যের ও সমাঞ্জের কল্যাণে নানাবিধ কার্ম্য বরিয়! দেশের ক₹তিজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন। 

৪৮ বৎসর বয়সে গত ২২শে জ্যৈ্ তারিখে তাহার মুক্তা হইয়াছে । 

২০1 ৬শ্যামলকূঞ্ক বসাক এল, এম, এস১,-১৩১৩ সাগে হানি পরিষদের অদগ্ঠ-পধ 

গ্রহণ করেন। 

২১। ৬ সতীশচগ্র চক্রবন্তী--১১১৮ সালে হনি সাঠিতা-পরিষদের সদ্য পদ ভতগ 

করিয়াহিলেন। পরিষদের জন্চ প্রান মদা ও পুস্তক উপচার দিয়া পরিষদের কার্মো ইনি 

সাহাম্য করিতেন ও সাহিত্য-সঞ্মলন গুলিতে প্রায় দোগদান করিতেন | হনি ময়ননসিহের 

নবগ্রাম সারহিত্য-সমিতির সম্পাদক ছিদেন। 

২২। ৬ লরেক্্রনারারণ রায়-_দিনাজপুরের এহ প্রাচান স্যর সুঠাতে পরিষত হিশেন 

হুঃখিত। ১৩০৭ সালে হইনি পরিষদের সন্ত হন ৪ তদবধি পরপদের প্রতি ইনার বিশেন 

শ্রদ্ধ! ছিল। ইনি দিনাজপুর রাজবংশের হঙহাস প্রণয়ন করিয়াচেশ। 

২৩। ৬ ডাঃ হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্। এম, এস্,-১৩১৩ সালে হনি পগ্ষিদের 

সদশ্ত-পদ গ্রহণ করেন । পরিষদের, বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিতোর প্রতি ইন্ঠার বণ 'আনুবাগ 

ছিল। বঙ্গভাঘায় ইনি চিকি২সা-শাস্বসগ্ন্ষীয় গণ্থ লিপিয়াছেন। 
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২৪ | ৬ রায় হরিমোহন সিংহ বাহান্ধর বি এ- গত ১৩১৪ সালে ইনি পরিষদের সদসা-প্দ 

গ্রণ করেন । প্রথমতঃ তিনি কান্দী স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তৎপরে তিনি দিনাজ- 

পুরের মহারাজের এষ্টেটের কর্ঠৃহ-ভার লইয়াছিলেন। তিনি নানা দ্েশহিতকর কাধো 
অগ্রণী থাকিতেন। 

সাহিতা-পরিমদের পুর্বান্ত সদসাগণ বাহীত নিয়লিখিত কয়েক জন প্রথিতনাম' 

পাহিতাসেবীর মুত্যু হইয়াছে । ইহাদের জন্য সাহিতা-পরিষৎ বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ 

করিতেছেন । 

১। ৬ কিশোরীমোহন রায় পাবনায় বঙ্গীয়-সাহিভা-পরিষদের শাখা হইবার জন্য যে 

সাহিত্য-সমিতি গঠিত হইয়াছে, কিশোরী বাবু তাহার সভাপতি ছিলেন। তিনি পাবনার 

“রাজ” নামক সাপ্টাভিক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন । তাহার বাঙ্গাল। ভাষায় 

রচি ত কম়েকথানি পুস্তক রহিয়াছে । 

২। ৬ কেদারনাথ দন্ত ভক্কিবিনোদ--ইনি একজন ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। বাঙ্গালা 

সংস্কৃত ভাষায় ভক্তিশাপ-সম্পর্কীর প্রায় ৭: খনি গ্রন্থ ইনি লিখিয়! গিয়াছেন এবং বৈষ্ণব 

ধন্মনংক্ান্ত নানা! সভা-সমিতি গ্রবন্ঠিত করিয়। গিয়াছেন। 

১। ৬ কৈলাশচন্্র সিংহ--ইনি একজন প্রঙ্গিদ্ধ ঁতিহাপিক ছিলেন এবং ইংরাজি ও 

বাঙ্গালায় ঠাহার অনেক সারগঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত ভইয়াছে | বাঙ্গাল ভাষার ভিনি 

কম্কগুলি পুস্তক প্রণরন করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর কিছু পুর্বে ঠাহার লাইব্রেরীর 

ঈতিহান সংক্রান্ত সমস্থ পুস্তক সাহিতা-পরিষংকে দান করিয়াছেন । এই জন্য পরিষৎ 

ভাহার ছারা বিশেষ ভাবে উপরুূত হহয়াছেন। পরিধৎ তাহার মুতাতে একজন বধু 

হারাইয়াছেন । 

৪1 ৬ সার তারকনাগ পালিত--সার তাঁরকনাগ পালিতের নাম ভারতবর্ষে সকলেই 

চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত '্মরণ করিবেন। তিনি বিজ্ঞান-চচ্চার জন্য কলিকাতা বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের হস্তে যে অর্থ ও সম্পত্তি দান করিয়া! গিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহার স্ৃতি কখনও 

বিলুপূ হইবে না । 

৫। ৬ দেবীদাদ করণ--ইনি মেদিনীপুরের “মেদিনী-বান্ধব” পত্রিকার সম্পাক রূপে 

বধু কাল বঙ্গভাষার সেবা করিয়াছেন। 

৬। ৬ নুসিংহচন্ত্র মুখোপাধায় এম এ, খি এল- ইনি সংস্কত-সাহিতো স্ুপপ্ডিত ছিলেন। 

যাবজ্জীবন কোন না কোনরূপে সাহিতা-চষ্চা করিয়াছেন। পাঠশালা পাঠা-পুস্তক প্রণয়নে 

ইন্টীর বিশেষ দক্ষতা ছিল। নুসিংহ বাবুর পরিমিতি, জমীদারী, মহাঁজনী, বাজার হিসাব 

প্রভৃতি নানা বাঙ্গালা গ্রগ্থ পাঠ্য গ্র্বরূপে নিদ্দি্ট ছিল। সাহিত্য-সভা স্থাপিত হইবার পর 

হইতে ইনি সাহিতা-সংহিতা। পত্রিকার সম্পাদক হইয়াছিলেন এবং বনু বৎসর &ঁ পঞ্জিকা 

পরিচালন করেন। সংস্কত-সাহিত্যে পাণ্ডিতোর জন্ত তাহার প্রচুর প্রতিষ্ঠা ছিল। বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ের সদস্য-পদে ইনি বহু বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিলেম। 
৭। ৬ মহথামহোপাধায় প্রসরচন্ত্র বিগ্যারত্ব _ ঢাকা সারস্বত-সমাজের অগ্রণী মহামহোপাধ্যায় 
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প্রসন্নচন্্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের বিয়োগে বঙ্গের পণ্ডিত-সমাজের বিশেষ ক্ষতি হুইয়াছে। তিনি 

যেমন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতোর জন্য সারম্বত সমাজের উন্নতি-চেষ্টা করিতেন, তেমনি 
বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া, প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ও স্কুলপাঠা পুস্তক রচনা করিয়া মাতৃভাষার 

সেবা করিতেন। বাদ্ধক্য সবেও তিনি বঙ্গীর-সাহিতা-সম্মিলনে কয়েক বার উপস্থিত হইয়! 
সারগর্ভ উপদেশ ও বক্ত,তা দ্বারা বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রতি তাহার অঙ্থরাগের পরিচয় 

দিয়াছিলেন। 

৮। ৬ রায় রাজধি বনমালী রায় বাহাছুর_-তাড়াসের রায় বনমালী রায় বাহাছরের 

মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্য একজন বিশেষ হিতৈষমী বগু ভারাইয়াছেন। তিনি শেষ জীবনে 

বুন্দবনে বান করিতেন ও রুন্দাবনে ছাপাখানা করিয়। স্ববায়ে বণ বাঙ্গালা ও সংগ্কৃত 

বৈষ্ণব গ্রন্থ গ্রচার করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ ইচ্ছার গৃতাতে বিশেষ দুঃখিভ। 

৯। ৬ মহামভোপাধ্যায় রাখাণদাস ন্ায়রঞ্জ__স্বগীয় গ্টায়রঙ্ মহাশয়ের নাম বঙগদেশের 

সংস্কতজ্ঞ পঞিত-সমাজ চিরদিন শুক্রিসহকারে স্মরণ ব্রাখিবেন। এম জীবন তিনি 

কাশীতে অতিবাহিত করেন এবং বাঙ্গালা ও সংশ্কত ভাবায় নানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 

ঠন্মধ্যে শঙ্করের অদ্বৈতবাদ-খগ্ডন গ্রন্থথানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১০। ৬ রামাক্ষয় চট্টোপাধায়__ইনি স্বর্গায় প্রেনচন্দ্র তকবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ 

শাভা ছিলেন। ইনি “ডপুটা নাজিছ্রেট ছিলেন এবং কন্মাজীবনের 'অপিকাংশ ভাগ উড়িষা 

দশে থাকিতেন। বঙ্গভাখার প্রতি হাহার প্রগা্ অন্গরাগ ছিল । তাহার লিখিত “পুলিশ 
ও লোকরঙ্ষা” এবং “৬ £প্রামচাদ তকবাগীশ মহাশয়ের জীবনী” অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। 

১১। ৬ রাজা সার সোরাগ্জরমোহন ঠাকুর- সঙ্গীত-শান্্ের আলোচনায় রাজা! সার 

পসৌরীশ্্রমোহন ঠাকুরের নাম কেবল বাঙ্গালায় বা ভারতবষে নহে, পুথিবীর সকল 

সভ্য দেশেই প্রসিদ্ধ এবং সম্মানিত। পুথিবীর সকল সভা দেশ হইতেই তিনি এ জন্ত 

নল্মানকর উপাধি লাত করিয়াছিলেন। হিন্দু সঙ্গীত-শান্গের পুথি সংঞহে ও আলোচনায়, 

বাদসাহী আমলের সঙ্গীতের আলাচনায়, শাস্ত্রোঞ্ত বাদাবগলমুহের সংগ্রহে ও নিঙ্মাণে, 

সঙ্গীতের শিক্ষাদানে রাজা বাহাছুর মেরূপ যন্ত্র 'ও অর্থব্যয় করিম শিয়াছেন, তা] না 

করিলে বোধ হয়, এ দেশ হইতে সঙ্গীত-বিদ্যার লোপ হইত । রাজা বাহার তাহার 

সঙ্গীত-শিক্ষার গুরু ৬ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে ইংরাজীর অন্থকরণে 

বারলিপি রচনার উপায় উদ্ভাবন করেন। শাস্ত্রোক্ত অনেক কথার পরিভাষিক শন্দ রচন! 

করেন এবং একতানবাদনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয্না বহু 

দিন পর্য্যন্ত নিজ ব্যয়ে তাহ! প্রতিপালন করিয়াছিলেন। নানাবিধ তস্থমন্ত বাজাইবার 

তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য" ছিল। নাট্যশাস্ত্রেও ইহার অধিকার ছি্া। প্রাচীন নাট্যশ।দ্ 

আলোচনার এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনায় ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ 

বনসসে তিনি কলাপ ব্যাকরণের অনুকরণে সঙ্গীত-শাস্ত্রের সত্র-সকল রচনা করিয়। ণগান্বর্ব- 

কল।পব্যাকরণং” নামে একখানি সঙ্গীত-বিদ্যার অভিনব ব্যাকরণ রচনা! করিয়া! অসাধারণ 

পাঙিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। রাজা বাহাছরের প্রণীত “মণিমাল।” পাঠে 
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দেখা যায় যে, তিনি দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্যের সহিতও সুপরিচিত ছিলেন 
রাঁজ! বাহাছুর বনু বিদ্যায় পণ্ডিত, সদালাপী, অমায়িক ও আচারবান্ ধার্িক পুরুষ ছিলেন। 
গত ২৩শে জ্যেষ্ঠ ৪ বৎসর বয়সে তাহার দেহাস্ত হইয়াছে । ইনি কিছু দিন পুনে 
সাহিত্য-পরিষর্দের সাস্য ছিলেন। ইষ্ার মৃত্যুতে কেবল সাহিত্য-পরিধদের নহে, সম? 

ভারতবর্ষের ক্ষতি হইল, বলিতে হইবে । 

বার্ষিক অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে ৩১শে ট্যাষ্ঠ বিংশ বাধিক অধিবেশন অনুষ্টিত হয়। এই অধিবেশনে 
পূর্বব বৎসরের কার্য্য-বিবরণ ও ১৩২১ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও 
যথান্ীতি গৃহীত হয়। অতঃপর বর্ধমানের মহারাজা ধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়টাদ মহাতাব 

বাহাছরের পরিষদের বান্ধব-পদ এরহণ, বঙ্গপুর তাঙ্গহাটের বাজ] শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায 

বাহাছরের আগ্মীবন-সদস্তপদ গ্রহণ ও বিজ্ঞানাচার্যা শ্রীযুক্ত রামেক্তর্বন্দর ব্রিবেদী 

মহাশয়ের বিশিষ্ট-সদস্তপদে নির্বাচন-সংবাদ সভঃপতি মহাশয় কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইলে 

পর সহায়ক-সদস্য নির্ববাচন-কা্য শেষ হয়। 

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের ১২শ নিয়মের কিঞিঃৎ পরিবন্তুন হইলে পর সভাপতি 

মহাশয় উহার অভিভাষণ পাঠ করেন (এক অভিভাধণ সাহি ঠা-পরিধৎ-পর্ধিকা? 

একবিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়ছে)। অতঃপর কন্মাধান্গগণ নির্ববাচি 5 

হন ও কাধ্যনির্বাহক-সমিতিব নির্বাচনের ফল বিক্ঞাপিত হয়। তৎপরে বিজ্ঞাপিত অন্য।ষ্ঠ 

কার্য শেষ হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, আলে।চা বাছেও সতাপতি মগাশয় অন্যান 

নান। কার্য ব্যাপৃত থাকিয়ও যেরূপভাবে পরিষদের সভাপতির কাঁথা করিয়াছেন, তাহ 

আমাদের পক্ষে অতান্ত শ্লাথার বিষয়। হানার লেহব!রিসিঞ্চনে যে এই পরিষৎ-রঙ্গ 

অচিরে এক মহামহীরুহে পরিণত হইতে পারিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই । গত 

বর্ষের ন্যায় এই বর্ষেও সভাপতি মহাশয়ের নেততে আলোচনা-সশার কয়েকটি অধিবেশন 

হইয়াছিল। 

মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদির তালিকা 

প্রথম মাসিক 'অধিবেশন--৩র। আবণ 

১। বাজাল! প্রত্যয়-_ শ্রীযুক্ত সারঙ্।চরণ মিত্র এম এ. বি এল। 

২। বাঙ্গালায় নেতিবাচকের প্রয়োগ- শ্রীযুক্ত বসন্তকৃষার চট্টোপাধ্যায় এম এ, 
এম আর এ এস্। 

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন--৩১শে আবণ 

৩। ১৩২০ বঙ্গাবের বাঙ্গাল] সাছিতোর বিবরণ-_ভ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিস্যাড়ষণ। 

৪1 দয়ারাম দাস ও লক্মীচবিআ---ভ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল। 
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তৃতীয় মাসিক অধিবেশন--২৫শে ভার 
₹। দেওপানি গোসানী--শ্রীযুক্ত কষ্ণবিহথারী রায় চৌধুরী । 

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন--২৯শে কার্ধিক 
৬। রজপুরের ভ।ধার ব্যাকবণ--রীযুক্ত যতীম্রমোহন চৌধুরী । 

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন--২* অগ্রহায়ণ 

৭। ধর্মপূজ।বিণি-শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 

৮। স্ুুবর্ণবিহার গু,প _ভীযুকত প্রফু্নকুমার সরকার । 

... ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন_৫ই পৌষ 

৯: দ্শাবতার মুববিযুক্ত তাম়কলক-_ ভুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ । 

সপ্ডম মাসিক অধিবেশন-৯ই ফাস্তন 

এই দিন মাননীয় গেখলে মহোদয় পরলোক গমন করায় ঠাহার স্মৃতির তি 

সন্মান প্রদর্শনার্থ এই অধিবেশনের কাধ্য বন্ধ রাখা হয়। 

স্থগিত সপ্তম মাসিক অধিবেশন--১৪ই চৈত্র 

১*। ভাষার উৎপন্ভি--শ্রীমুক্ত বসস্তকুম।র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এম আর এ এস্্। 

অষ্টম মাসিক অধিবেশন--১৪ই চৈত্র 
১১। লাক্কৌ সহরের নামের উৎপত্তি--্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিগ্ভামহাণব | 
১২। উদ্ভিদ গৌণ-কে।ষ বিদারণ সন্বন্ধে কয়েকটি কথা-শ্রীধুক্ত ডাঃ একেন্দ্রনাথ 

ঘোষ এম এসপি; এল এম এস্। 

১৩। একথানি সত্যপীবের পাচালা-_্রীধুক্ত €গ্রনবিলাগ রায় চৌধুরী । 

নবম মা।সক অধিবেশন--২৬শে ঠৈবশাখ, ১৩২২ 

/ ১৪। শক্ষরাচাধ্য ও বোদ্ধধন্ন-_- যুক্ত কুষগ নন্দ ব্রহ্মচারী । 

দ্রশম মাসিক অধিবেশন--২৩শে জৈষ্ঠয) ১৩২২ 

১৫। গুগু-বলভী-সংবৎ-_ শ্রীযুক্ত অযূল্যচরণ ঘোষ বিদ্বাভূষণ। 
পাশ এ আও হজ * 

এই লমস্ত অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির তালিক। 
বিংশ বার্ধিক অধিবেশন 

১। একটি পল্পপাণি বৌনমূর্ঠি--শীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ]ায় ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ 

বন্থ মহাশয়দয় প্রদত্ত । 

২। ব্রহ্মদেশীয় অক্ষরে গালার রংয়ে সোন।র অক্ষরে লেখা একখানি পুথির পাতা 
শ্রীযুক্ত পৃর্েন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় প্রদত্ত । 

৩। শিকদারবাগান বান্ধব পুস্তকাপয়--শিকদারবাগান বাঞ্ধব পুস্তকালয়ের কর্তৃ- 

পক্ষগণ কর্তৃক প্রদত্ত । | 
৪। তের গ্রন্থমাল1_-জ্রীযুক্ত সতীশচজ খোষ বি এ প্রদত। 



১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

প্রথম মাসিক অধিবেশন ্ | 

৫। বাশে লেখ। ঠিকুজী--ভ্ীধুক্ত রপ্রনাবলাস রায় চৌধুর্রী মহাশয় প্রদত্ত । 

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন 

৬। ভবনগর রাজ প্রাঞ্ধ একথণড প্রস্তর__ ভীমুক্ত ছেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ মহাশয় 

কর্তৃক প্রদশিত। 

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন 

1। মহাপাজ-লীলায় অবস্থিত গুহামন্দিরস্থ বৃদ্ধমূর্তি রায় সাহেব বি অপূর্ববরুধ। 
চৌধুরী মহাশয় গদত্ত। 

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন 

৮। “লঘুকালচক্রটাক। বিমলপ্রভা” ( হরিক্ম। দেবের রাজত্বকালে বাঙ্গালা অক্ষরে 
লিখিত )- মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ-শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রদর্শিত। 

৯। নিয়লিখিত প্রাচীন তাত্রযুদ্র। ১১টি--শ্রীযুক্ত ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্োপাধ্যায় 

এম্ বি ও শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম এ, এল্ এম এস্ মহাশয়ঘয় প্রদত্ত। 

(ক) কাধাপণ 

(খ) ' ১ পৃষ্ঠে হস্তী, অপর পৃষ্ঠে বোধিবৃক্ষ, সুমের ও মিশরদেশীয় ক্রস্। 
(গ) এই প্রথম পৃষ্ঠ পূর্ধবোক্তরূপ, অপর পৃষ্ঠ অস্পষ্ট । 
(ঘ) এ নুমের ও হস্তী উভয় পৃষ্ঠে। 

(ও) এ স্মেরু, বোধিবৃক্ষ ও কুশময় ব্রাহ্মণ, অপর পুষ্ঠে হস্তী ও স্বস্তিক। 
(চ) এ হৃস্তী, মিশরদেশীয় ক্রস্ (10১ 25818), ১৮০০1 ০1116 ব্রাঙ্গী 

«ম” 19011109155 01) 001১০. 

(ছ) জৌনপুরের শাকাঁবংশীয় সুলতান ইব্রাহিম সাহের তাত্রযুদ্রা, ৮৪৩ হিঃ। 
(জ) এ এ মহমুদসাহের তাঅযুদ্রা তিনটি (রাজ্যকাল ১৪৪*-১৪৫৮। 
(ব) খিলজীবংশীয় আলাউদ্দিন মহম্মদ সাহের তায়মুদ্রা, সুরিত্রাণ শ্রীজলাবদীন। 
(এ) বাদসাহ দ্বিতীয় সাহ আলমের নামাঞ্ষিত লক্ষৌয়ের নবাব উঞ্লীরবংশের তাত্্র- 

মুদ্রা, রাজ্যাঞ্চ ২৬। ১২৩৩ হিজরী। 

১*। হরিদাস ঠাকুরের পাটের চিত্র_-ভীযুক্ত মনীগোপাল মজুমদার মহাশয় প্রদত্ত । 

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 
১১। বৈদিক বজ্জীয় উপকরণ-__মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ্গ শাস্ত্রী মহাশয় 

কর্তৃক প্রদর্শিত এবং শ্রীযুক্ত রা্ষেন্্রনুন্দর ভ্রিবেদী মহাশয়, এইগুলির ব্যবহার স্ঘদ্ধে 
ব্যাখ্যা কৰেন। 

১২। র্লাজ। রাজেজ্জলাল ধিব্রের প্রাকৃতিক ভূগোল সংক্রান্ত হারচি না 
পঞ্চানন মিজ। এম এ মহাশয় প্রদ্মত। 



১৩। 

১৪। 

প্রদত্ত 
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অষ্টম মাসিক অধিবেশন 

অষ্টভুজ গণেশমুর্তি-_শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘে'ষ এম্ এ মহাশয় প্রদত্ত। 

বিষুুর্তি-্রীঘুক্ত কিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পদত্ত 
কেন্গুর পুথি (১: খানি )- শ্রীযুক্ত রাখালদাস ধন্দে।পাধ্যায় এম এ মহাশয় 

নবম মাসিক অধিবেশন 

বিষুপুবের তাস-_মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হপ্রপ্রসাদ শস্ত্রী। 

বরাহমু্তি__ভ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ ও লগিযুক্ত শিবদাস তে ওয়ারী । 
হর-গোরীমৃত্তি শ্রীযুক্ত ডাঃ সতোন্দ্রনাথ গোস্বামী এম ডি। 

অট্রহাসের চামুণ্ডাযমুধি--শ্রীখুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিগ্বামহার্ণব | 

কুরধযুর্তি-_ শীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য । 

বিষুমু্তি-_ ঞী এ 
ত শ্রীপুক্ত ডাঃ উমাদাস বন্দোপাধ্যায় এম্ ছি। 

বউ শ্রীযুক্ত অহিভূষণ মুখে|পাধ্যায়। 

ব আ্ীযুক্ত কামিনীনাথ রায়। 
নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের স্ববর্ণমু্র।_ জীনুক্ত স্ুরেন্জরনাথ পায় বি এল্। 

দশম মাসিক অধিবেশন 

বরাহমুর্ি__শ্রীধুক্ত কন্দর্পনারায়ণ মজুমদার । 
এ শ্রীযুক্ত শশিভৃঘণ ঘটক প্রস্থাতি। 

হস্তিযুর্ঠি- শ্রীযুক্ত তবেশচন্দ্র দাস বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত প্রাণগে|ধিন্দ দাস বিশ্বাস। 

বিশেষ অধিবেশন 

আলোচা বর্ষে পরিনর্দের তিনটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল । 

প্রথম বিশেষ অধিবেশন--৬ই শ্রাবণ 

এক শত বৎসর পুর্বে ঠিক এই দ্বিনে পারীটাদ মি মহ।শয় (টেকটাদ ঠাকুর) 

জন্মগ্রহণ করেন। তাহার স্মতির প্রতি সন্মান প্রদর্শনার্ আলোচ্য বৎসরে পরিষদের 

এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত অমঠল।ল বন্থ মহ।শয় সভাপতির আসন 

অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । এই অধিবেশনে শীযুক্ত বিয়লাল দন্ত মহাশয় “বঙগসাহিত্যে 

প্যারীচাদ্” নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, ও শ্রীযুক্ত সার গুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকারী, মছামহে [পা ধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র 
বিদ্যাতৃষণ, শ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্দ্র সমাজপতি, জীধুক্ত ললিতচন্দ্র মির শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 

শ্রীযুক্ত পাগকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুদ্ঞ রাজকুষঃ দত, শ্রীযুক্ত 

বিপিনচজ্জ পাল প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য অনেক মহাশয়গণ সভায় উপস্থিত হুইয়] মৃত 

মহাত্বার জীবনী সব্বন্ধে এবং তাহার রচিত গ্রন্থাদ্ি সন্ন্ধে অনেক কণা বলেন এবং তাহার 

১ 
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শ্বৃতির উদ্দে্তে বহু সম্মান প্রদর্শন করেন। সাহিত্যিকের শতবাধিক জন্মোৎসবের 
অনুষ্ঠান বোধ হয়, এই প্রথম। 

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন--৯ই ফাল্গুন 

বঙ্গীয়-পাহিতা-পরিধদের চট্টগ্রাম-শাখার সভাপতি নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকরু 

মচোদয়ের পরলোকগমনে এই অধিবেশন হইয়াছিল। মহ।মহোপাধ্যায় আীযুন্ত 

হরপ্রপাদ শান্গী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ আযুক্ত সহীশচন্দ্র বিগ্যাভূষণ, যুক্ত জ্ঞানেন্রচন্ 

চট্টোপাধ্যায়, মহ।স্থবির গুণালক্কার ভিক্ষু যুক্ত রজনীকান্ত সাহিত্যাচাধ্য প্রহৃতি 

ষহাশয়গণ এই অধিবেশনের কার্ধে যোগদ।ন করেন। অতঃপর এই অধিবেশনে 

অন্তান্য কয়েকটি কার্ধ্য সম্পাদনের পর সভাপতি মহাশয়ের অন্ধীরাধক্রমে জাপানী 
শ্রীযুক্ত রিখাঙ কিমুরা মহাশয় বাঙ্গাল ভ।ষাতে একটি বক্তৃতা করেন এবং মহামহো- 

পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্রী মহাশর নিজে তাহাকে একটি সুবর্ণপদ্ধক উপহার 
১প্রদ্থান করেন। . 

| তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন -২৩শে জোষ্ঠ, ১৩২২ 

এই অধিবেশনে স্বর্গীয় টশলেশচন্্র মন্রধদ(র মহাশয়ের ব্যয়ে অঙ্কিত ৬কুষঃচন্দ্র 
মজুমদারের তৈলচিত্র পরিষদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 

হরপ্রপাদ শাস্ত্রী মহাশয়, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার স্বতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ 

দ্বাশগ্ড মহলানবীশ. শ্রীযুক্ত কালীপ্রসম দ্বাশগপ্ত, শ্রীযুক্ত ডুঁবনমোহুন রায়, শ্রীযুক্ত 

কুমুদ্ববন্ধ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মণ্ডল, শ্রীযুন্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন 

সেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর বিগ্ভানৃধণ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নবকৃ্ণ রায় 

প্রভৃতি এই অধিবেশনে শ্ব্গা় কবির গুণগান করেন। 

বাধ্যণর্বাহক-সানতি রর 

আলোচ্য বর্ষে নিয়পিখিত ব্যক্তিগণ কার্ধা-নিব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন, _ 

রর পরিষদের শিরনাচিত 

শ্রীযুক্ত রাষেন্্নুন্দর শ্রিবেদী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুগরুঞ্ণ গো'্বামী, শ্রীযুক্ষ পাচকড়ি 

বন্দ্যোপাধ্য! 4, শ্রীযুক্ত হেখে্প্রস।দ ঘো শ্রীযুক্ত অযূলাচরণ বিশ্বাীভূষণ, শ্রীযুক্ত চারিচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনীশচন্ত্র মজুমদার, শযুক্ত শশিভূধণ মুখোপাধ্যায়, প্রীযুক্ত 
শচীন্দ্প্রস্ণ বনু, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দোপাধাায়, শীযুক্ত বাণীনাঁৰ নন্দী, শ্রীযুক্ত খগেন্্র- 
নাথ শির, শ্রীযুক্ত নপিন রঞ্জন পঞিত, শ্রীযুক্ত রওশন আঁলী চৌধুরী, ভীযুত্ত নির্বারণচন্ত 
ভটাচার্ধয। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধা। , 

শাথা-পারবদের প্রতিনিধি-সভ্ভাগণ 
১ ৰ রা 

জীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন, 
যুক্ত ললিতমৌহিন মুখোপাধ্যায় । 

আলোচ্য বে কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির ১৯টি সাধারণ ও ২টি বিশেষ অধিবেশন 

হুইয়াছিল। 
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আলোচ্য বর্ষে কাধ্যনির্বাহক-সমিতি স্বির করিয়ছেন ধে, সাধারণতঃ গ্রতি মাসের 

দ্বিতীয় ও চতুর্থ শুক্রবার কাধ্যনির্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইবে । 

গ্রতি বর্ষের স্তান্ন এ বৎসবেও কার্য্যনির্বাহক-সমিতিতে নানারূপ কার্য আলোচনার্থ 

উপস্থত হইয়াছিল। এই সমস্ত কার্যামধ্যে মৌলবী-সদস্য সধন্ধে নিয়মাবলী গঠন, 

শাখা. পরিষৎ সম্ঘন্ধে নিয়ম(বলী গঠন, কলিকাত] বিশ্ববিগ্ভালয়ে কি ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় 

শিক্ষা দান ও পরীক্ষা! গ্রহণের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে পারে, সে সম্বন্ধে আলোচনা, 

পরিধদের যে সমস্ত গ্রন্থাদি যুড্রিত হয়, তাহাদের মুদ্রণের ব্যয় প্রভৃতি নির্ধারণ জন্য শাখ- 

সমিতি গঠন, হালকিবাগান রোড ও হোগলকুড়িয়া গলিকে “সাহিত্য-পরিষতৎ-বরোড" 

নামে নামান্তরিত করার জন্য চেষ্টা করা, স্থায়ী ভাগারের জন্য ্টাসরক্ষক নিয়োগ, 

কামেল স্কুলে যাহাতে বাঙ্গাল। ভাষাতে শিক্ষাদান পুনরায় প্রবর্তিত হয়, তজ্জন্য রাঁজ- 

সরকারের নিকট আবেদন ধরণ প্রভৃতি কার্ধ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ পরিষর্দের, 

নানাবিধ কার্ধ্য পরিচালন দন্ত গত বর্ষে যে সকপ শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল; 

পরিষদের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির সম্যগণ বাতীত শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত চারুচন্্র স্ব, শ্রধুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ীমুক্ত স্ুরেশচন্ত্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত শিপিনবিহ।রা গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, 

শ্রীযুক্ত জ্ঞনেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি সদাশয় ও পরিষদের প্রতি ন্েহশীল ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি 

সেই সমস্ত শাখাসমিতির কাধো সহায়তা করাতে কাথানির্বাহক-সমিতি তাহাদের 

নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ | 

কার্য্যালয় 

আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে শ্রীধুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টেপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সম্পাদকের 

পদ্দ হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও তাহার স্থানে শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ মহাশয় 

নির্বাচিত হন। প্রবোধ বাবু ছুই বৎসর বিশেষ উৎসাহ ও অগ্যন্ত দত] সহকারে স্বীয় 

কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তচ্জন্ত পরিষৎ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ । 

আলোচ্য বর্ষে অন্ঠতম সহকার; সম্প।দক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুগ্তফী মহাশয়ের উপর 

মুখ্যতঃ গ্রন্থ ও পত্রিকা-প্রকাশের ভার ছিল। এতদ্বযতীত আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন উপলক্ষ্যে তাহাকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। 

পরিষদের প্রতি ব্যোমকেশ বাবুর যে অনুরাগ আছে-সে সব্প্ধে নূতন করিয়। বলিবার কিছুই 
নাই। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের “উপর চিঠি-পত্রের আদান-প্রদ[ন, সতা- 
সমিতি আহ্বান ও কার্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত কার্যোর ভার অপিত ছিল। তিনি পরিষদের 

কার্ধ্য যে ভাবে আন্তরিক বত্ব সহকারে এবং দক্ষতার সহিত করেন, তাহা পূর্ব পূর্বকার 
কার্যবিবরণীতে সবিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে। যাহার! পরিষদের আভ্যন্তরীন অবস্থা পরিজ্ঞাত 

আছেন, তাহার সকলেই জানেন যে, পরিধন্দের কাজে তিনি কি গ্রকার অবিছির সম্বন্ধে 

সন্বদ্ধ। তিনি পরিষদের কাজে ষে গ্রকার উৎসাহ ও মনোযোগ করেন; তাগা আঘর্শ- 
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নীয়। সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায় যে, তিনি পরিষদের একঞ্জন প্রধানতম 

সহায়ক ও পরিচালক । সাহার নিকট পরিষদের কৃতজ্ঞতার খণ কিছুতেই পরিশে;দ 

হইবার নহে। পরিষদের বর্তমান কার্ধ্য-সৌষ্ব অনেকটা শ্রীযুক্ত হেম বাবুরই এঁকাপ্তিক 
পরিশ্রমের ফল। 

কবিরাপ শ্রীযুক্ত ছুর্গানার[য়ণ সেন শাস্ী মহ(শয়ের উপর পুর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচা 
বৎসরেও পরিষদের আয়-ব্যয় ও হিসাব!দি কাধ্যেপ তার অর্পিত ছিল এবং পুর্ব বৎসরের 
ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও ছুর্গানারায়ণ বাবু অত্যন্ত সতর্কতা ও তীক্ষু দৃষ্টির সহিত তাহার 
প্রতি ন্যস্ত কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছেন। পূর্ব বৎসরের ন্যায় বর্তমান বৎসরেও অন্যগুম 

সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ববীঞ্জনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের উপর পরিষদের পুখিশালার 
কার্য পর্যবেক্ষণের ও চিরশালার কার্যা-সম্পাদনে চিএশালাধ্যক্ষ মহাশয়কে সাহায্য করিবা? 

ভার ন্যন্ত ছিল এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ মহাশয়ের উপর প্রধ/নতঃ পরিষদের সাধারণ 

সভাগুলির অধিবেশনের তত্বাবধানের ভার ও নৃগ্ডন সদসা সংগ্রহের ভার ন্যস্ত ছিল। 
অত্যন্ত হঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষের শেষতাগে শারীরিক অসুস্থতা হেতু শ্রীধুক্ত 

ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশর সহকারী সম্পাদ্কত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও তাহার 

স্থলে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ ণন্দী মহাশয় নিযুক্ত হন। বিগত তিন বৎসর ভ্ীযুক্ত দুর্গানারায়ণ 

সেন শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের অনাতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং এই তিন বৎসর 

তিনি যেরনপ সতর্কতার সহিত পরিষদের আয় ও বায়ের কার্য সম্পাদন করিয়াছেশ, 

তজ্জন্য পরিধৎ তাহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। আশা করি, তিনি অচিবে সুস্থ 

হইয়া পরিষদ্দের কাধ্যে যোগদান করুন। ছুর্গানারায়ণ বাবুর পদত্যাগের পরে 
সহকারী সম্পাদকগণের মধো কাধা-বিভাগের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয় ও মৃণাল বাবুর 
উপর আয়-ব্যয়-পরিদর্শনের তার নাস্ত কণা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হণাল বাবু আত-বায়- 

বিতাগের কাঞ্জ অতি সুন্দরতাবে পার্শ্ব করিতেছেশ এবং হিসাবাদির কাজ অনেক 

যাহা জটিল ছিল, তাহা সুন্দররূপে সমাধা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবু থে 
প্রকার অকাতরে পরিশ্রম করিয়। পরিষদের কাজ তন্বাবধান করিতেছেন, তাহাতে 

তাহার নিকট হইতে পরিষদের অনেক উন্নতি-লাভের আশা আছে। পরিষৎ এ 

সকল কারণে তাহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞত৷ জানাইতেছেন। বর্ধশেষে পত্রিকা ও 

গ্রস্থাদ্দি মুদ্রণের ভার শ্রীযুক্ত বাণী বাবুর উপর ন্যপ্ত হয়। বাণী বাবু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং 
তিনি বয়সে প্রাচীন হইলেও যেরূপ নবীনের উৎসাহের সহিত শ্বীয় কার্য আরম্ভ 

করিয়াছেন, তাহ] অত্যন্ত আশাগ্রদ । ্ 

আলোচ্য বর্ধে পরিষদের অন্যতম লেখকের পদ উঠাইয়! দেওয়াতে প্রীযুণ্ত 

বিনোঞ্দবিহারী গুপ্ত কাঁধ্য পরিত্যাগ করেন। প্রধান কর্মচারী শ্রীযুক্ত রামকমল 

সিংহ ও অন্তান্ত কর্খচারিগণ মনোযোগ ও উৎসাহের সহিত নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত 

অনেক সময়ও পরিশ্রম করিয়। স্বীয় স্বীয় কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছেম। ইহ! ছাড়া 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্ত করার জন্য, 
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পুস্তকালয়ের তালিকা প্রস্ত করার জন্' পুস্তকালয়ের লেখককে সাহায্য করিবার জন্য 

ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য অস্থায়িভাবে লোক নিখুক্ত করিতে হইয়াছিল। 

| পরিষৎ মন্দির 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির ১৩১৫ সালে নির্শিত হইয়াছিল। তৎপরে এই 
মন্দিরের কোন প্রকার সংস্কার হইয়।ছিল না। আলোচ্য বর্ষে মহামান্য গবর্ণর বাহাছুরের 

এই মন্দিরে শুভাগমনের সময় ৮*৩৭%০ টাক] বায়ে মন্দিরের সংস্কার সাধিত হইয়াছে । 
এই বর্ষে পরিষৎ মন্দিরের শোত ও গৌরব বর্ধনার্থ স্বর্গার হরিনাথ বিদ্বারত্ব ও ম্বগায় 
কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মক্ষুমদারের তৈলচিন্ত্র প্রতিচিত হইয়াছে। স্বগগাঁয় হরিনাথ বিদ্যারত্ব 

মহাশয়ের তৈল্চিত্র তদীয় পুত্র রায় বাহাদ্বর আধুক্ত গোপালচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 

বিএল মহাশয়ের নিকট হইতে ও স্বর্গীয় রুষঃচন্্র মঙ্ছমদারের তৈলচিত্র কবিবরের 

স্বতিরক্ষা-সযিতির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে । এই শেষোক্ত চিত্র প্রস্তুতের 

বায় স্বর্গীয় শৈলেশচন্ত্র মদ্গঘদার মহাশয় বহন করিয়াছিলেন। পরিষদের সংগৃহীত 
মূর্তি প্রভৃতি ভাল করিয়া রক্ষার জনা মন্দিরের দ্বিতলে কয়েকখানি কাঠের র্যাক 

ও ইষ্টকের বেদী প্রস্তত কর হইয়াছে । অর্থাভাবে পরিষৎ মন্দিরের যে সমস্ত 

অভাবের কথা গত তিন বৎসর সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত কর। হইয়াছে, সেই সমস্ত 

অভাবের কোনও বিশেষ প্রতিবিধান এ পর্গান্ত হয় নাই । যাহাতে পরিষদের এই সমস্ত 

অভাব দুৃরীভৃত হইতে পারে, সেই জনা পরিষদের সাদশ্যগণের নিকট আমাদের কাতর 
প্রার্থন। জানাইতেছি। 

গশ্থাগার ও পাঠাগার 

আলোচা বর্ষে শ্রীধুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধায় মহাশঘ গন্থাধ্যক্ষের পদ হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন ও শ্রীযুক্ত পবোধচক্্র চট্টোপাপ্যায় মহাশয় গ্রস্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 

গত পাঁচ বৎসর শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের গ্রস্থাধাযক্ষের কার্য 

করিয়াছিলেন। তিনি এই অধাক্ষতা গ্রহণ করার পুর্বে পরিষদের গ্রন্থাগ।রে শৃঙ্খলার 

একান্ত অভাব ছিল এবং তিনি ৫ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়। গ্রন্থাগার সুসজ্জিত, 

গ্রন্থাগারের পুস্তকের তালিকার পাুলিপি প্রস্থত, গ্রন্থাগার সন্ধে নিয়মাবলী প্রণয়ন 

প্রকৃতি কার্ধা করিয়াছিলেন । এই সমস্ত কার্ধ্যের জন্য পরিষৎ অসিত বাবুর নিকট 

সবিশেষ কৃতজ্ঞ । আলোচা বর্মে পুস্তকালয়-সমিতির পরামর্শান্ুসারে প্রবোধ বাবু 

অতিশয় দক্ষতার সহিত গ্রন্থাধ্যক্ষের কার্ধা সম্পাদন করিয়াছেন। পুস্তকালয়ের 

ভালিকা-প্রস্তুত কার্ধ্য অনেক দুর অগ্রসর হইয়াছে । উপন্যাস, উপাখ্যান ও উপকথা 

এবং নাটক ও প্রহসন-_-এই সমস্ত বিষয়াস্তর্গত পুস্তকগুলির তালিকা। প্রস্তুত, শেন হইয়াছে 

ও ইহার মুদ্রণ অতি প্বরেই আরস্ত হইবে। অত্যন্ত স্ত্রখের বিষয় যে. আলোচ্য 

বর্ষে কলিকাতা যিউনিপিপালিটি গ্রস্থাগারের সাহাধ্য ৪৫*২ হইতে বাড়াইয়া ৫২৫২ 

করিয়া দিয়াছেন। এই সাহাধা জনা মিউনিমিপালিটির নিকট পরিষৎ বিশেষরূপে 
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কৃতজ্ঞ। কিন্তু পরিষদের গ্রন্থাগ/রের অভাবের তুলনায় এই সাহায্যের পরিমাণ অত্যন্ত 
অল্প। কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি আশ। করেন যে, অচিরে এই সাহায্যের পরিষাণ বিশেষ 

ভাবে বর্ধিত হইবে। পরিষদের গ্রন্থাগারের গ্রন্থের সংখ্য! ৩২৪৭৮ হইয়াছে। পূর্ব 
পুর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের হিতৈধিগণ পরিষদের গ্রন্থাগারে পুস্তক ও 
প্রাচীন পুথি উপহার দ্িয়াছেন। এই সমস্ত উপহারদাতৃগণের মধ্যে মহারাজা ধিরাজ 

শ্রীযুক্ত সার বিজয়ট।দ মহাতাব বাহাছুর। ৬ কৈলাসচন্জ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর 

ঝিবেদী ও শ্রীযুক্ত মৃণালকাপ্তি ঘোষ মহ।শয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
পরিষদে অলেচ্য বর্ষে সাময়িক পত্র মধ্যে ৬ খানি দৈনিক, €৫ খানি সাপ্তাহিক: 

£খানি পাক্ষিক, ১০৯ খানি মাসিক ও ২ খানি ত্রেমাসিক পত্র সাহিত্য-পরিষত- 
পঞ্জিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সাময়িক পত্রের সম্পাদ্দক ও পরি- 

চালকগণকে পনিষৎ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য 

বর্ষেও পরিষদের পাঠাগ!র সাধারণের জন্য উন্যুক্ত ছিল। 

পুথিশালা 

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পুস্তকালয়ের পুথিশালার ভার অন্যতম সহকারা সম্পাদক শযুক্ত 

রধীন্্রনারায়ণ ঘোষ এম এ মহাশয়ের উপর তপ্ত ছিল ও তাহার পরামর্শমত শ্রীযুক্ত 

বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদবল্পভ মহাশয় পরিষদের এই বিভ।গের কাধ্য জুচারুরূপে সম্পাদন 

করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষেও পৃবৰ পূর্ব বৎসরের গ্ঠায় পরিধদের অনেক হিটতৈষী বন্ধু 
অনেক প্রাচীন পুথি উপহার দ্রিয়াছেন। তন্মধ্যে ভ্রীখুক্ত রাখ।লদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 
ও শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । রাখাল বাবু 
১২ খানি কেনুর গ্রস্থ পরিষদের পুথিশালাতে উপহার দিয়াছেন। এই বারখানি গ্রন্থের 
মূলা.৬০০২ টাকা। এই দানের জগ্ত রাখাল বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 

পরিষদের সদস্যগণ অবগত আছেন যে, ১০২০ বঙ্গের শেষভ।গে শ্ীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ 
বি এ মহাশয় দ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। পরিষদের পুথিশালাতে এক প্রস্থ টের গ্রস্থাবলী উপহার 

দিয়াছিলেন। সমস্ত কেন্তুর এগ ১০৮ খণ্ডে সম্পূশ। পরিষৎ আশ। করেন যে, অনতিবিলদ্ষে 

সদ্বস্তগণের বদান্তত।য় কেসছুরের অপর খণ্ডগুলি পরিষদ্দের পুথিশালাতে উপহারস্বরূপ 

পাওয়া যাইবে । এই টেঙ্কুর ও কেন্ুরে যে সমস্ত গ্রতিহাসিক ও অন্যান্ত তত্ব নিহিত আছে, 

সেগুলি উদ্ধার করার জন্ঠ পরিষৎ প্রধানতঃ ইতিহাস ও প্রত্নতন্বা ভিজ্ঞগণের সাহায্য 
প্রার্থনা করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষে মোট ২৭১ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে 

এবং ২৮৪ খানি পুথি ক্রীত হইয়াছে ও বিশৃঙ্খল পত্রাদি মিলা ইয়া ৩** খানি পুথি উদ্ধার 

করা হইয়াছে। পূর্ববৎসরে ২৫৩৫ খানি পুথি ছিল। আলোচ্য বৎসরের শেষে এইরূপে 
মেট ৩*৯* খানি পুথি হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাঙ্গাল পুথির সংখ ২০৩৫ সংস্কৃত ৮০ 
অসমীয়া! ৫, ওড়িয়া ১, হিন্দী ১, পারসী ১২ খানি ও ভিব্বতীয়.২৩৭ খানি। আলোচ্য 
বৎসরে নূতন কোনও পুথি তালিকাতুক্ত হয় নাই, তবে ৩৫* খানি পুধি তালিকাতুক্ত 
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হইবার উপযুক্ত হইয়া আছে। ৩৬৯ থানিতে পুধির নাষ, রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির 

তারিখ, পত্র-সংখা দিধুক্ত বাঁজক দেওয়া হইয়াছে। 

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী 

গত বর্ষের কার্ধ্যবিববণীতে জানান হইয়াছিল যে) রেজেষ্টারীকৃত দলিল দ্বার! লাল- 

গোলার রাজ। রাও শ্রীযুক্ত ধোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর বিগ্াসাগর লাইব্রেরীর বন্ধকী 
পক্জ ( 8101718485 196৩) পরিষৎকে দান করিয়াছেন। উক্ত দলিলের বলে এই 

লাইব্রেরী পরিষদের নিকট বন্ধক আছে। আশা কর] যায় যে, অচিরে বিগ্ভাসাগর 

মহাশয়ের পুস্তক গুলিতে পরিষদের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার জন্সিবে, ৪ সমস্ত পুস্তক পরিষং 
মন্দিরে ঠির দিনের জন্ রক্ষিত হইবে এবং তাহার পুস্তকগুলি পরিষৎ পাইস্পা এবং রক্ষা 
করিয়া চির-গৌরবান্িত হইবে । 

চিত্রশাল। ৃ 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোধ মহাশয়ের সহায়তায় ও আধুক্ত নগেন্দ্রনাথ 

বসু প্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণব মহাশয়ের অধ্যক্ষতায় চিত্রশালার কার্যযাদি সুপারিচালিত 

হইয়াছে। পূর্ব পূর্ধব বৎসরের ন্যায় পরিধদ্দের হিতৈষী অনেক সদস্ত ও বন্ধুর নিকট হইতে 
চিত্রশালার জন্ত উপহার পাওয়া গিয়াছে ও তথ্যতীত লালগোলার রাজ। বাহারের 

আন্ুকুল্ে শ্রীযুক্ত বরীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহ।শয় দ্রিনাঁজপুর ও মালদহ জেলার নানা স্থান 
হইতে পরিষদ্ধের জন্য যুর্তি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং পরিষদের গ্রধান কর্মচারী শ্রীধুক্ত 
রামকমল সিংহ মহাশয় বীরভূম ও মুরশিদাবাদ জেলা হইতে মুগ্তি সংগ্রহের জন্ত প্রেরিত 

হইয়াছিলেন ও তিনি কয়েকটি মূর্তি সংগ্রহ করিয়৷। আনিয়াছেন। পরিষদের যে সমস্ত 
হিতৈষী মুদ্রা, মূর্তি প্রভৃতি দন দ্বারা পরিধদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহ।দিগের নিকট 

পরিষৎ বিশেষ ভাবে খণী। এই সমস্ত দাতার মধ্যে লালগে[লার বাজ। রাও শ্রীযুক্ত 

যোগীন্নারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ম্থরেন্ত্রনাথ রায় বি এল, শ্রীযুক্ত ডাঃ গোপালচন্জ 
চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরক।রর, শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সাশ্তাল, শ্রীযুক্ত পৃণেন্দু- 
মোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত বশীন্দ্রনারায়ণ ঘেব, শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বসু, ই্যুক্ত হর- 

এসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বসস্তরগ্রন বায়, শ্রীযুক্ত কন্দর্পনারায়ণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ 

ঘটক মহাশয়গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । (পরিশিষ্টে চিএশালার কা্য- 

বিবরণ দ্রষ্টব্য) 

ছাত্র-সভ। 

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ ছাঞ্জাধ্যক্ষ মহাশয়ের হস্তে 

ছাত্র-সতার কার্ধ্য-ভার ন্ন্ত ছিল। এই সভার কাধ্যবিবরণ পরিশিষ্ট মুদ্রিত হইল । 

পুরস্কার 

আলোচ্য বর্ষে ছয়টি পুরস্কারের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। মোট ২৮টি প্রবন্ধ 
হস্তগত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ছুইটি প্রবন্ধ পুরুক্কার-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । 
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৮বয়দাচরণ মিক্র এম এ, সি এস, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধু, ভীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায 
এম্ এ, শ্রীযুত্ত পঙ্ডিত অতুলকুষ্ণ গোস্বামী, শ্রীবুক্ত মন্মথমোহুন বনু এম্ এ, মহাঁমহো- 

পাখ্যায় প্রযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই ও ভীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিক্র এম্ এ 

মহাশয়গণ প্রবন্ধপরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহার] প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা 

করিয়াছিলেন; তজ্জন্ত ভাহার। পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। আগামী বর্ষের 
জন্য ভ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচাধ্য চৌধুরী মহাশয় পরিষদের হস্তে দুইটি স্বর্ণপদক 

পুরস্কার অপণ করিয়াছেন এবং ৮ট পুরস্কারের বিষয় নির্ধারিত হইয়াছে। 

পরিভাষা 

আলোচ্য*বর্ষে এ আনন্দরুঞ্ণ বন্দু মহাশয়ের সক্ধলিত গণিত ও জ্যোতিষ-বিষয়ক 

পরিভাষ! অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ড এম এ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত 

হইয়! পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে । যাহ।তে নান1 বিষয় সম্বন্ধীয় পরিভাষা 

প্রন্থত হইতে পারে, তঙ্জন্ত বিশেষজ্ঞগণকে লইয়া অনেক ছোট ছোট সমিতি গণ 
বর্ষে গঠিত হইয়াছে । কিন্তু হুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে এই সমস্ত শাখা-সমিতির 

আশান্্যায়ী কার্ধয হয় নাই। 

নবীনচন্দ্র স্বৃতি-সষিতি 

বোঘাইয়ের সুপ্রসিন্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত জি, কে, মাত্রে মহাশয়কে কবিবরের মর্শর- 
হি প্রন্ততের ভার দেওয়! হইয়াছে। 

কাশীরাম দাস স্বৃতি-সমিতি 

স্থির হইয়াছে যে, কেশে পুরুর সংস্কার করিতে হইবে ও কাশীরাম যেখানে বসিয়। 

পুথি লিখিতেন, সেইখানে একটি দালান নির্খাণ করিতে হইবে। এই জন্য ৩০০*২ 
টাকা ব্যায় হইবে। এই টাকা সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। 

| চর্জকান্ত স্বতি-সমিতি 

র।জসাহী £ঞোয়াড়ীনিবাসী শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশি মহাশয়ের ব্যয়ে প্রস্তত স্বর্গীয় 
তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৈলচিত্র পরিষদের হস্তগত হইয়াছে । শীত্রই এই তৈলচিত্র 
প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

কৃষ্ণচন্দ্র স্বতি-সমিতি 

স্বর্গীয় শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ব্যয়ে প্র্তত কবিবরের তৈলচিত্র পরিষণে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কবিবরের বাসস্থান সেনহাটীতে স্স্ত প্রতিষ্ঠার জন্য আয়োক্ষন 

চলিতেছে। 

এতত্বাতীত ন্বর্গায় সখারাম গণেশ দেউস্বরের একখানি ব্রোঙ্াইড প্রস্তত করিতে 
_দ্বেওয়া। হইল়্াছে এবং কবি রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের টতলচিত্র অতি সন্বরেই পরিষৎ 
বন্দিরে প্রতিষ্টিত.হইবে। 

আলোচা বর্ষে স্থির হইয়াছে যে; রাঙা সার সৌরীজগোহন ঠাকর, শৈলেশতজ 
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মন্কুমদার, কৈলাসচত্্র সিংহ, নবানচণ্র দাস কবিগুণাকর, অধ্িকাচরণ ব্রহ্মচারী ও 

বিপ্রদ্ধাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের স্বতিচিহ্ন পরিষৎ মন্দিরে স্থাপিত হইবে। 

সাহিতা পরিষৎ-পত্রকা 

আলোচ্য বর্ষে পূর্ববৎসরের স্ঠায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচগ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিধদ্দে? পত্রিকাধ্যঙ্গ ছিণেন। অন্যতম 
সহকারী সম্পাদক শ্রধুক্ত হেমচণ্র দ।স গুপ্ত মহাশয় তাহাকে প্রবন্ধ-নির্ববাচনে 

ও শ্রীযুক্ত ব্যোযকেশ মুগ্ডফী মহাশয় পঠ্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেন। পক্রিকা- 

পরিচালন-সমিতির সদ্দন্তগণের নিকট হইতে গ্রবন্-নিব্বাচনে আশাগ্ুরূপ সাহাব্য 

পাওয়। গিয়াছে । এই জন্য পরিষৎ উক্ত পরিচালন-সমিতির সদগ্ভগণের নিকট 

কুতজ্ঞ। 

আলোচ্য বে পত্রিকার ২১শ ভাগের ভিন সংখ্যা ও ১৩২২ সনের প্রথম সপ্তাহেই 

উক্ত ভাগের চতুর্থ সংখ্যা বাহির হইয়াছে। নানা কারণে চতুর্থ সংখ্যা বাহির হইতে 

কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। পরিষৎ তজ্জন্য অশ্যন্ত ছুঃখিত। ১৯৩২২ বঙ্গাব্দ হইতে জ্যেষ্ঠ। 

ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফান্তন--এই চাি খাসে যাহাতে যথাসময়ে পাত্রক1 প্রকাশিত হয়, 

৩দগ্যায়ী ব্যবস্থ] করা! হইতেছে। 

এই চারি সংখ্য| পত্রিকাতে সভাপতি মহাশয়ের তিনটি অভিভাষণ ও ২৬টি প্রবন্ধ 

প্রকাশিত হইয়াছে । সভাপতি মহাশয়ের তিনটি অতিভাষণের মধ্যে একটি বিংশ বার্ষিক 

অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল ও অপর দুইটি ধঙ্গীয়-সাহিতা-সম্মিলনের অষ্টম অধি- 

বেশনের সন্ভাপতি ও সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে খ।ঞ্মে পঠিত হইয়াছিল। এই 

২৯টি প্রবন্ধ বিষয়তেদে শিয্নলিখিতরূপে বিভক্ত হইতে পারে ঠ৮ 

প্রাচান সাহিত্য ... & 

সাধবুণ-সাহত্য ... ১ 

ভাষাতন্ব নি, 

গামা সাহিতা ১, ৩ 

ইতিহাস ও প্রঃ... ৫ 

(বিজ্ঞ।ন 2 

দর্শন রি রি 
রা 

পরিষৎ-পত্রিকায় এইরূপ যে সকল মৌলিক গবেষণার বিষয় প্রকাশ হয়, 

তাহার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য এই স্থলে ২১শ ভাগ পত্রিকাতে 

যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটির সার মর্খদ নিয়ে বিত্ত 

হইল। 
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প্রাচীন সা'হত্য 

(ক) “নিমানন্দ দাসের পদ্রসসার” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র রায় এম্ এ 
মহাশয় পাবনা জেলার অন্তর্গত পাতিয়াবেড়া--অধুনখ ভোমরানিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবী- 

লাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত ২৭ শত পদপূর্ণ নিমানন্দ দাসের সন্কলিত পদ্রস- 

সারের বর্ণন। প্রদান করিয়াছেন। আদর্শ পুথিখনি শ্রীবন্দাবনে প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছিল, 

কিন্তু গৃহদাহে উহা। নষ্ট হইয়] গিয়াছে । ১২৭১ সালে এই পুথি নকল করান হইয়াছিল। 

পদ্দরসসার যে পদ্দকল্পতরুরই একথানি পরিবর্তিত সংস্করণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

ওবে ইহার শ্রেণীবিভাগ পদ্কল্পতরু হইতে বিভিম্ন। নিমানন্দ দ্রাস ১৫. বৎসরের 

অধিক প্রাচীন হইতে পারেন না এবং এই সঞ্চলিত গ্রন্থে ২০ জন অজ্ঞাতপুর্ব কবির 

ভণিতাধুক্ত পদাবলা প্রাপ্ত হওয়৷ গিয়াছে এবং তন্মধ্যে নিষানন্দ দাস নিজেই একজন। 

বিদ্বযাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদ।স প্রভৃতি স্ুপ্রসদ্ধ বৈষ্ণব কবিগণের অনেক উতরুষ্ট 

পদাবলীও এই পদরূসসারে পওয়া গিয়।ছে। এই বিরাট সংগ্রহে নিমানন্দ দাসের 

যে ১৪৬টি পদ্দ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পর্যালোচনা করিলে কবিকে “পদ কল্পতরু”- 

গ্রন্থকার টৈষ্ণবর্দাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলির। মন হয়। নিমানন্দ খাটি বাঙ্গালাতেই 
অধিকাংশ পদ রচন। করিয়াছেন। এই পদ-রস-সারে তুক, ছুট ও গদ্য পদ-_ এই ভ্রিবিধ 
নুতন শ্রেণীর পদ পাওয়। গিয়াছে । 

(খে) “চগীদাসের শ্রীকষ্ণজন্মলীল।” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 

একথা নি অজ্ঞা তপূর্বব খণ্ডিত পুথির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই পুথিখানির বয়স 

১৫০ বৎসরের অধিক হইবে। আলোচ্য গ্রন্থখ।নিতে প্রসিদ্ধ চঙীদাসের কবিতার কোন 

লক্ষণই দেখা খায় ন। এবং এই পন্মপীলার কবিকে অপ্রসিদ্ধ ৮৩ীদাস কবি হইতে 

স্বতন্ত্র বলিয়। মনে করাই সঙ্গত। 

(গ) সভাপতি মহাশয় তাহার অতিতাধণে পুথি থোজ। সন্ধে এনেক কথা বলিয়া 

ছেন। পূর্বে কি ভাব পুথি রক্ষিত হইত ও কি ভাবে অনেক পুথি নষ্ট হইয়। গিয়াছে, 

সেই সমস্ত প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়। সঙাপতঠি মহাশয় বলেন যে, ১৮৬৮থুষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের 

পুরোহিত মধুহুদনের পুঞঙ রাধাকৃষ তারতবর্ষে সব্বন্র পুথি রক্ষার জন্য লর্ড লরেম্সকে এক 

পত্র দেন। লর্ড লরেন্স সেই পত্র ভিন্ন তিন্ন গভষেণ্টের নিকট পাঠাইয়। দেন এবং সেই 

মকল গভতমেপণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া পুধি রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। বাঙ্গালায় প্রায় 
১১,** হাজার পুথি, যুক্ত প্রদ্দেশে ৮*০০, বোন্বায়ে ৮*০০ এবং মান্দ্রাজে ১৪০০০ হাজার 

পুথি সংগৃহীত হইয়াছে । এতণ্বযতীত কাশ্শীর, মালবার, নেপাল, মহীশৃর, ত্রিবান্কুর 
প্রভৃতি স্থানে অনেক পুথি বাহির হইয়াছে এবং তাহার বিবরণ ও তালিক। ছাপ 

হইতেছে । সভাপতি মহাশয় বলেন বে, রাজ। রাজেন্ত্রলাল মিত্রের দেহাস্তর হইলে 

বাঙ্গাল, যেহার, আসাম, উড়িষ্যার পুথি খোজার ভার ঠাহার উপর পড়িয়াছিল এবং 

ভিনি সেই সঙ্গে বাঙ্গাল৷ পুথি খোজার বন্দোবস্ত করিতে আরম্ত করেম। মাণিক গাঙ্গুলীর 
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ধন্মমঙ্গল এই ভাবে সব্বপ্রথমে সংগৃহীত হয় ও ২৫ বংসরে বাঙ্গাল .দশে অনেক বাঙ্গাল! 

পুথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং এই সমস্ত পুথি হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, 

(১) বাঙ্গালা দেশে আজিও বৌদ্ধ ধশ্ম জায়গ্ত আছে এবং (২) মুসলমান-আক্রমণের বহু 

পূর্বে বাঙ্গাল তাষার একটি প্রকাণ্ড সাহিত্য ছিল ও সেই সাহিত্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু, ছুই 

ধর্শেরই উন্নতি হইয়াছিল। আপনাকে জানিতে হইলে দেশের পুথি খোজার দরকার। 

চাহাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে করিলে চলিবে না, অর্থকে অর্থ মনে করিলে চলিবে 

ন]। কায়, মন ও চিত্ত লাগাইয়। পুথি খু'দজিতে হইবে ও পুথি পড়িতে হইবে। 

(ঘ) “ধর্শ-পুজাবিধি” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 

শীরঘুনন্দন-প্রণীত ধর্-পৃজাবিধি নামক পুগির বিবরণ দিয়াছেন। লেপক মহাশয় বলেন 

যে, রঘুনন্দন যে কখনও ধর্মের পুঞ্জাপদ্ধতি লিখিবেন, এ কথা৷ কেহই বিশ্বাস করিবেন 

না। বোধ হয় যে, ধর্মপৃঙ্জাকে হিন্দুধর্মের ভিতর লইয়। যাইবার জন্যই বঘুনন্দনের মাম 

দেওয়। হইয়াছে এবং বোধ হয় যে, রঘুনন্দনের অনেক পরে যখন লোকে তাহাকে 
শান্্রকার বলিয়! মানিয়া পইয়াছে, তখনই এই পুথি প্রণীত হইয়াছে । লেখক মহাশয় 

বলেন ষে, কেহ কেহ ধন্মাপুজাকে বৌদ্ধধন্টোর শেষ বলিয়া মানিঠে চাহেন না। ভাহাদের 

মতে ধর্ধপূজ। শিবেরই পৃজা। কিন্তু এই পুথি পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের 
ধারণ] ভুল। কারণ, ধর্শপূজাতে অনেক আবরণ-দেবতার পৃজা করিতে হয় ও শিব সেই 
আবরণ-দেবতার একজন মান্র। সুতরাং ধর্মঠাকুর কখনই শিব হইতে পারেন না। 

ভামাতন্ব 

(ক) “বঙ্গতাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ" নামক গ্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার 

চট্টোপাধ্যায় এম এ মহাশয় বলেন যে, অন্তিত্ববান্ বন্ধর উপলব্ধির পর মনুষ্য বৈপরীত্য 

ত্বার। অস্তিতবিহীন বন্তর উপলব্ধি করিয়াছে এবং এই অস্তিত্বিহীন বস্তর জ্ঞাপনের জন্য 

ভাষ। নেতিবাচকের স্থষ্টি করিয়াছে। স্থতরাং নেতিবাচক শব্দটিকে সময়বিশেষে বিপরীতার্থ- 

বোধক বল! যাইতে পারে । আধ্যভাষাসমুহে বিশেষ্য বা বিশেষণের বৈপরীত্য বা অভাব- 

প্রকাশস্থচক নঞ্রখ৫খ উপসর্গসমূহ এই সমস্ত বিশেষ্য বা বিশেষণের পূর্বের প্রযুক্ত হইয়া থাকে 

অর্থাৎ এই সমস্ত উপসর্গ আর্য ভাষাসমুহে গুণবাচক শব্দের গায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ 
আর্ধ্যভাষাসমূহে দেখিতে পাওয়। যায় যে, ক্রিয়াপদের পূর্বের নেতিবাচক অব্যয়ের প্রয়োগ 

হইয়। থাকে। ইংবাঞ্জি ও পারস্য ভাষায়ও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইয়] থাকে । প্রাচীন 

বঙ্গতাষায়ও নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইত। ভারতীয় অনেক ভাষার বর্তমান কালেও 

নেতিবাচকের প্রাগবস্থান হইয়া থাকে । কেবল বঙ্গভামা, মর।ঠী ভাষা ও কাশ্মীরী ভাষায় 

এই নিয়মের ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ এই তিন ভাবায় নেতিবাচকের অস্ববস্থান 

হইয়া থাকে এবং উড়িয়া, আসামী ও গুঙ্গরাটী ভাষায় নেতিবাচক অব্যয় কখনও ক্রিয়া- 

পদের পৃর্ব্বে ও কখনও ক্রিয়াপদের পরে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । দেখ! গিয়াছে যে, সংস্কৃত 

দর্শনশাস্ত্রের ভাষায় স্থানে স্থানে পরবর্তী নকারের সহিত পুর্বববর্থা বাক্যাংশ বা পঙ্গের 
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অন্থয় হইয়! থাকে এবং লেখক অনুমান করেন যে, সংস্কৃত দর্শনের ভাষার প্রভাষে বঙগ- 
তাষার ক্রিয়াপদ্দ ও নেতিবাচক অব্য়ের পরস্পর স্থান-বিনিময় ঘটিয়াছে। মরা'ী, বাঙ্গাল। 
ও কাশ্বীরী ভাষ! সংস্কত-সম্পর্দে বিশেষরূপে সম্পন্ন এবং বাঙ্গাল। ভাষায় ন্যায়দর্শন ও নব- 

দ্বীপের প্রভাব এক কালে অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। নবদ্বীপের ভাষ৷ বছ কাল বঙ্গদেশের 

ভাষার আদর্শরূপে পরিগণিত ছিল এবং নবদ্বীপ-প্রশ্াব যখন সমগ্র বঙ্গদেশ ও বক্গভাষাকে 

আচ্ছন্ন করে, সেই সময় হইতে বাঙ্গাল। গদ্যে নেতিবাচকের অন্বস্থান হয় । 

(খ) “বাঙ্গাল! শব্দ বিভক্তি সম্বন্ধে ছই একটি কথ।” নামক প্রবন্ধে শ্ীঘুক্ত 'গ্রকাশচন্জু 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার শব-বিভক্তির নানা রূপে প্রাকৃত ভাষার যে সমস্ত চিহ্ন 
বর্তমান রহিয়াছে, তাহার আলে।চন| করেন। তিনি বলেন যে, প্রাকৃতে দ্বিবচনের প্রয়োগ 

নাই এবং দ্বিবচন স্থলে বহুবচনের প্রয়োগ আছে। সুতরাং বাঙ্গালায় দ্বিবচনের পরিবর্তে 

যে.বহুবচনের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তাহ প্রারুতেরই অনুসরণে । প্রারুতে চতুর্থা বিতক্তিও 
নাই বলিলেই চলে। কেবল একবচনে তাদর্থে বিকল্পে চতুর্থার প্রয়োগ হয় এবং 
বাঙ্গালাতেও তাদর্থে কখন কখনও চতুর্থার প্রয়োগ হয় বটে, কিন্তু প্রারতের ন্যায় 
সাধারণতঃ চতুর্থা বিভক্তির স্থলে অন্য বিভক্তির বাবহার দৃষ্ট হয়। গ্রাকৃতে পুংলিজের, 
র্লীবলিঙ্গের ও কর্তৃকারকের প্রথমার একবচন স্থলে এ-কার প্রযুক্ত হয় এবং প্রারুতের 

উক্তরূপ একার ও বাঙ্গাল প্রথমার একবচনের বিভক্তি একার পরস্পর বিভিন্ন। কর্তৃ- 
কারকে এ-কার ব্যতীত ই-কার ও উ-কারের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায় এবং ইহাও 
প্রাক্কতের অনুকরণে হইয়াছে । সন্বোধনের একবচনে আকারান্ত শব্দসযুহের রূপ প্রাকৃত 
ও বাঙ্গালায় প্রায়ই সংস্কতের মত অকারান্ত হইয়] থাকে। কিন্তু কখন কখনও মাগধী প্রভৃতি 

প্রাকুতে ও বাঙ্গালায় উ-কারাস্ত রূপও দেখা যায় এবং অবজ্ঞ। বুঝা ইলে এইরূপ প্রয়োগ 
অধিক হইয়া! থাকে। 

(গ) “ভাষার উৎপত্তি” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ 

মহাশয় ভাষার ক্রম-বিকাশের কতিপয় স্তরের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, ভাষার 

ক্রম-বিকাশের প্রথম স্তরে অব্যয় পদ বা বাক্য ছিল। দ্বিতীয় স্তরে ধ্বন্যাত্মক 

শবের উত্তব লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তৃতীয় স্তরে শ্বেচ্ছাকৃত শব্দ স্থষ্ট হইয়। থাকে । 

চতুর্থ স্তরে সমাসের উদ্তব হইয়াছে এবং অতঃপর একবচন, দ্বিচন বা বহুবচন; 
সত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ, গুণবাঁচক ও ভাববাচক শব্দের উদ্ভব লক্ষ্য কর। যায়। 

গ্রাষ্ায সাহিত্য 

(ক) “মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্ 

মহাশয় মানভূমে প্রচলিত বাক্যাবলী, তাহার অর্থ ও ব্যাকরণের নিয়মাবলী সন্ধে 

কিঞ্িৎ আলোচন। করেন। তিনি বলেন যে, বিবিধ ভাষায় ও বিভিন্ন রীতির চাপে 

পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা মানভূম জেলায় কিস্ভৃত-কিমাকার হইয়। পড়িয়াছে। মানভূষে 

ভাষার কোমলতার দিকে লোকের আদে দুটি শই। মানভূস্ খচলিত বাঙ্গালা 
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তাঁধায় অনেক বিশেষত্ব আছে। ৃষ্টাত্তম্বরূপ 511011011৮0 17004 এর অতাঁত কাল 

ও প্রথম পুরুষে ক্রিয়াপদে এক প্রকার নৃতন রূপ গ্রহণের উচ্লখ করা যাইতে পারে। 
(খ) “ঠাকুর-মার ইতিহাস” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পবিভ্রকুমার গল পাধ্যায় 

মহাশয় পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ক্ষেত্রপাল ঠাবুরের পুজার কথ! অবিকল ঠাকুর-মা'র 

ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রমণীদিগের মধ্যে এই পুজার প্রচলন আছে এবং 

অগ্রহায়ণ ও পৌম মাসে যে কোন বৃহস্পতি ও রবিবারে এই পৃজা করিতে হয়। 
লেখক মহাশয় বলেন যে, কুলীনদের বহছুবিবাহে বাধ! দিবার জন্য এই পুজার প্রচলন 
হইয়াছিল। 

ইতিহাস 

(ক) «“কৌশান্বীর আর্ধ্যপট্” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রাখালদ।াস বন্দ্যোপাধ্যায় 

এম্ এ মহাশয় ডাক্তার জীযুক্ত বামনদাঁস বন্থু মহাশয়ের গৃহে প্রাপ্ত একটি খোদিত 

লিপিযুক্ত চতুক্ষোণ শিলাথণ্ডের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই শিলাথগড এলাহাবাদ 

জেলার অন্তর্গত কোশাম গ্রামে একটি কুটীরের মৃণ্ময় প্রাচীরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 

এই কোশাম গ্রাম প্রাচীন কৌশান্ী। এই আর্াপট্রের খোদিত লিপি পাঠ করিলে 

দেখ! যায় যে, অতীত যুগে, খৃষ্টপূর্বব প্রথম শতাব্দীতে কৌশানী-রাজ শিবমিত্রের 
দ্বাদশ রাজ্যাক্ষে বলদাসস্থবিরের অনুরোধে শিবনন্দীর শিষ্য দেবপাল নামক জনৈক 

জৈন অহন্দগণের পৃজার জন্য এই আর্দ্/পট স্থাপিত করিয়াছিলেন। কৌশান্ী-রাজ 
শিবমিত্র ভারতের ইতিহাসে নৃতন নাম এবং এছাবৎকাল পর্য্যন্ত মথুরা ব্যতীত তারতের 
অপর কোনও স্থানে এইরূপ আর্ধ্যপট্র আবিষ্কৃত হইয়ছে বলিয়া বোধ হয় না। 

(খ) “একখানি খোদিত তাত্রফলক” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পৃণেন্দুমোহন সেহা- 

নবীশ ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ রঙ্গপুর নাওডাঙ্গানিবাসী ্ব্গায় 

শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে প্রাণ্ড গ্রায় সমচতুক্ষোণ এক তাম্রফলকের বিবরণ 

প্রদান করিয়াছেন। এই তাত্রফলকখানি ষে প্রথমে কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, 

তাহ! জানিবার কোন উপায় নাই। তবে ইহ! ঠিক যে, ফলকথানি বহু দিন অযত্ষে 

ভূগর্ডে প্রোথিত ছিল। তাত্রফলকখানির এক পৃষ্ঠে একটি দশদল পদ্ম খোদিত 
আছে এবং প্রতিদলে যথাক্রমে মত্স্যাদি দশাবতার-যুর্ড আঙ্ত। ফলকখানির অপর 

পৃষ্ঠে নয়টি প্রকোষ্ঠ। ইহার মধ্যপ্রকোষ্ঠে বাস্থদেব-মূর্তিঃ তাহার পার্খে ছুই প্রকোষ্ঠে 

লক্ষ্মী ও সরন্বতী-ুর্তি। উপরের প্রকোষ্ঠে কমলাস্তিকা-মৃত্তি ও নিম্নের একো্ঠে গরুড়ের 
মূর্তি খোদিত আছে এবং চারি কোণের চারিটি প্রকোষ্ঠ এক একটি পঞ্চদল পরনে 

পরিশোভিত। অর্চনাকালে জলধার1-বর্ধণে এবং তৃগর্ভে প্রোথিত থাকার জন্য 

ম্তিট অত্যন্ত ক্ষয় হইয়। গিয়াছে এবং সেই জন্ক বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা 

না করিলে শিল্পীর কলা-নৈপুণ্য বুঝিতে পার যায় না। বাস্তবিক পক্ষে এমন হন্দর 

ধাতুষূর্তি অতি অরলই আবিষ্কত হইয়াছে । এই তাত্পউখানি খৃষটার় দশম বা একাদশ 
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শতাব্দীতে নির্টিত হইয়/ছিল বলিয়! বোধ হয়। রাখাল বাবু বলেন যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়- 

কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই জাতীয় মূর্তিকে শ্রীমন্লারায়ণ-যুর্তি নাম প্রদান করিয়াছেন। 
কিন্ত এই নামকরণের বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত তট্টশালা 

মহাশয় এই জাতায় গ্রস্তর-মুর্তিকে 'দশাবতার-প্রস্তরমূর্তি নাম দ্িয়াছেন। কিন্ত এই 

নামকরণেও আপত্তি আছে। কি উদ্দেশ্যে যে এইরূপ ফলক নির্িত হইত, তাহা 
নিশ্চিততাবে বলা যায় ন1। রাখাল বাবু বলেন যে, অল্প পরিসরের মধ্যে সানুচর 

চতুতুর্ধ নারারণমূর্তি এবং দ্বশাবতারের মুত্তি প্রদর্শন করিবার জন্ত এই নূতন জাতীয় 

তির সৃষ্টি হইলেও হইতে পারে। 
(গ) “ম্বর্ণবিহারের স্তুপ” নামক প্রবন্ধে ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার 

মহাশয় কুষ্ণনগরের নিকট অবস্থিত স্বর্ণবিহার পল্লীস্থ একটি স্তংপের বিবরণ প্রকাশ 
করেন। এই ভ্তুপ “মে(ই)দের বনের টিপি” নামে পরিচিত। এই টিপির বেষ্টনী 
প্রায় ৪৮ হাত, দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫ হাত, প্রস্থ প্রায় ১২৫ হাত ও খাড়াই প্রায় ১০ হাত। 

সুবর্ণ রাজার সন্বন্ধে যে কিঘদত্তী আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া লেখক মহাশয় বলেন 

যে, খনন ব্যতীত এই স্ত,পের ঁতিহাসিক সত্য নির্ণয় কর] ছুরহ। 

(ঘ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনের সভাপতির সন্বোধনে সভাপতি 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীঘুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাক্জালার প্রাচীন গৌরবের কতকগুলি 

কথ। লইয়া আলোচন। করিয়াছেন এবং যেগুলিকে অতি প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যস্ত 

বাঙ্গালার গৌরবের কথা বলিয়। তাহার মনে হইয়াছে, সেইগুলি এই প্রবন্ধে সংগৃহীত 
হইয়াছে । সভাপতি মহাশয্সের মতে নিয়লিখিত বিষয়গুলি বাঙ্জালার গৌরব $- 

(১) হস্তি-চিকিৎসা, (২) নান। ধর্মমত, (৩) রেসম, (8) বাকলের কাপড়, (৫) থিয়েটার, 

(৬) নৌকা ও জাহাজ, (৭) বৌদ্ধ শীলতদ্র, (৮) বৌদ্ধ লেখক শাস্তিদেব, (৯) নাথপন্থ, 

(১৯) দীপক্থর শ্রীজ্ঞান, (১১) জগন্দল মহাবিহার ও বিভূতিচন্ত্র, (১২) লুইপাদ ও তাহার 

সিদ্ধাচাধ্যগণঃ (১৩) ভাক্করের কাজ, (১৪) বাঙ্গালায় সংস্কৃত, (১৫) বৃহস্পতি, শ্রীকর, 

উনাথ ও রঘুনন্দন। (১৬) স্তায়শান্ত্র। (১৭) চৈতন্য ও তাহার পরিকর, (১৮) তান্ত্িকগণ, 

(১৯) বাঙ্গালী ব্রাক্মণ, (২০) কায়স্থ ও রাজ]। 

(ও) শীহন্দুর মুখে আরঙ্গজেবের কথা” নামক প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় স্তীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, আরঙজেবের রাজত্ব সন্ধে মুসলমানদের দিক্ হইতে 

যত সংবাদ পাওয়। যার, সে সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে । কিন্তু চেষ্টা করিলে হিন্দুর দিক্ 

হইতে মাল-মসল সংগ্রহ করিয়াও আরঙ্গজেবের একটা ইতিহাস লেখা যাইতে পারে। 
তিনি বলেন যে, ত্রিপুরা, কুচবিহার, কুমামুন-গাড়োয়াল, রাজপুতানা, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র 

দেশ, কাথিবার, গুজরাট গ্রসভৃতি স্থানে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিলে এই সমস্ত 
প্রতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে এবং যত দিম হিন্দুদের তরফ হইতে 
মুসলমানদিগের. ইতিহাস লেখ! না হয্সঃ তত দিন & ইতিহাস পুরাও হইবে 1) ঠিকও 
হইবে না। 
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সাধারণ সাহিতা 

(ক) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন অষ্টম অধিবেশনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির সন্বোধনে 

মহামন্কোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গাল৷ ভাষার 

গতি সম্বন্ধে আলোচন। করেন। বাঙ্গাল সাহিতোর কোথায় কি গুণ আছে, কোথায় 

কি অভাব আছে, সেগুলির উল্লেখ করিয়া! কোন্ মন্দ জিনিষ ত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ 

তাল জিনিষ আরও ভাল করিতে হইবে, সেই সব্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় ত্বীয় মত ৰ্ক্ত 

করেন। তিনি বলেন যে, বাঙ্গাল। যখন একট। ভাষার মধ্যে দাড়াইতেছে, তখন উহ। 

কিছু পরিমাণে শ্িক্ষ/ করা আবশ্তঠক। উহার একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, স্বতন্ত্র পদ্দ- 

যোজনার প্রণালী আছে, পর্দ বাছিয়া লইবার প্রণালী আছে। সেগুপি নিপুণ হইয়। 

দেখা দরকার । বাঙ্গাল। আমার মাতৃভাষা, আমি যাহ] লিখিব, তাহাই বাঙ্গাল, ইহ! 

বলিলে চলিবে না। ভাষাকে সোজ। পথে চালাইতে হইবে । বাঙ্গালাকে সংস্কত.ও 

ইংরাজীর হাত হইতে মুক্ত করিয়া! সহজ, মিষ্ট ও সরল করিতে হইবে। যখন নৃতন কথ! 

গড়িতে হইবে, তখন সোজা বাঙ্গালায়, সোজ কথায় নৃতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা 

করা উচিত, নহিলে কতকগুল। দাত-ভাঙ্গ।! কট্কটে শব্ধ তৈয়ারী করিয়। লইলে তাধার 

সঙ্গে তাহ। থাপ খাইবে ন।। 

বিজ্ঞান 

(ক) “বৈজ্ঞানিক পরিভাবা” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুণ্ড এম্ এ মহাশয় 

৬ আনন্দকুষ্ণ বন্থ মহাশয়ের লিখিত গণিত ও জ্যোতিষবিষয়ক পরিভাষা সম্পাদন 

করিয়। প্রকাশ করিয়াছেন। 

(খ) “পবন-চক্র” নামক প্রবন্ধে পায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 

এম্ এ মহাশয় বহমান পবনে যে শক্তি থাকে, তাহ! সংএহের জন্য যে কয়েক প্রকার 

পবন-চক্র নির্মাণ করা ইয়াছিলেন, তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। লেখক মহাশয় 

বলেন যে, পবন আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি আরাতা, মর্কটচক্র, ষড় বাক্যুক্ত কুলালীয় 

চক্র, শকুন্তচক্র ও রূপান্তরিত নাগরচক্র প্রস্তত করাইয়াছিলেন । কিন্তু নান কারণে 
কোনটির দ্বারাই কার্ধ্যসিদ্ধি হয় নাই। কিন্তু এই সমস্ত চক্র প্রস্তত করিতে গিয়া তিনি 

পবনচক্র নির্মাণ সন্বন্ধে যে অতিজ্ঞত1 লাভ করিয়াছেন, তাহা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ 

হইয়াছে। 

গে)ট এদ্রযাঙ্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত হুর্গাশক্ষর ভট্টাচার্য 
মহাশয় দ্রমাঙ্কণ সন্বন্ধে তাহার নিজের কতিপয় পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 

মতে দ্রমাক্ধণের উৎপত্তির প্রণালীগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত কর যাইতে 

পাবে। যথ।,-- ৃ 

(১) স্ষাটিকগুচ্ছ তার! সংগঠিত ভ্রুমান্ষণ। 

(২) অপরিণত অপূর্ণাঙ্গ স্ষাটিকের পূর্ণত্বের চেষ্টায় উদ্ভূত ক্রমাঙ্ণ। 
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(ঘ) “আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস” নামক প্রবন্ধে ডাক্তার শ্রীধুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 

মল্লিক বিএ, এস সি ডি এফ আর এস্ ই মহাশয় বলেন যে যত দুর জান! গিয়াছে, 

তাহাতে মনে হয়, হিন্দুরাই প্রথমে আলোক সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেধণ। করিয়াছিলেন। 

আমাদের দেশে ন্তায়স্থত্রের অনেক দ্িন পূর্বে আলোকতব বুবিবার চেষ্টা আরম্ত 
হইয়াছিল এবং বোধ হয়, খৃষ্টপূর্বব ষষ্ঠ, কি পঞ্চম অব আলোক সঘঘন্ধে গ্রীস ও ভারতবর্ষে 
একই প্রকারের মত প্রবর্তিত ছিল। তবে কোন্ জাতি অপর জাতির নিকট খণী, তাহ। 
আলোচ্য বিষয়। 

(ঙ) “আলোকের পরাধর্তন ও তির্যযগবর্তন আলোচনায় ব্যাবর্তন-তত্বের প্রয়োগ” 

নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদিন্ু রায় মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
যে,আমর। সাধারণতঃ আলোকের যে পরাবর্তন ও তির্ধ্যগ বর্তন দেখিতে পাই, তাহ। 

ব্যাবর্তনের একটি বিশেষ উদাহরণস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে। 

(5) “পিগারীর পথে তাত্রমল” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র দত্ত এম্ এস সি 

মহ।/শয় কয়েকটি তাত্রমলের পরীক্ষার ফল প্রদান করিয়াছেন ও তিনি বলেন যে, এই 
তাত্রমল গুলি পরীক্ষা! করিলে দেখা যায় যে, এইগুলি লৌহ ও গন্ধকময়। তাত্রের আকর 
হইতে তাত্্র প্রন্ততের বর্তমান ইউরোপীয় প্রণালীর পর পর অবস্থা এইগুলিতে বর্তমান 

আছে। লৌহ, গন্ধক, তাত্র ও অ্লঙ্জান__এই কন্পটির বিশেষ রাসায়নিক গুণের উপর 
এই প্রণালী চলিতেছে। হিমাঁলয়পর্বতবাসীরা যে মোটামুটি এই রাসায়নিক গুণের 

বিষয় অবগত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
(ছ) «নূতন উপায়ে যুক্ত লবণ গঠন” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত 

এম এসসি মহাশয় তাহার নিজের প্রস্তুত কতিপয় যুক্ত লবণের উল্লেখ করিয়াছেন। 

(জ) “চিকিৎসা-শাস্ত্রোপযোগী অন্নজন প্রপ্তত করিবার একটি সহঙ্জ যন্ত্র” নামক 

প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এক সি এস্ মহাশয় স্বীয় উদ্ভাবিত সাধারণ 

গৃহস্থোপযোগী অম্নঞ্জন প্রস্তুত করিবার একটি সুলভ যন্ত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। 
(ঝ) «খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহার” নামক প্রবন্ধে 

অধাপক যুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্ এ মহাশয় টাইটেনিয়াম ক্ষার পরিমাণ নিরূপণের 

এক সহজ প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলেন যে, এই উপায় অবলম্বন 

করিলে ইলমেনাইট বিশ্লেষণকার্ধ্য তিন ঘণ্টায় সম্পূর্ণ হইতে পারে। ইল্মেনাইট 

ব্যবহার করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রণানী আছে। লেখক মহাশয় যে ছুই 
প্রণালীতে তাল ফল পাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি বলেন যে, আগ্রাতে 

বাঙ্গালীদের দ্বার! পরিচালিত শ্রীযুক্ত বি, এ, তাহের মহাশয়ের তত্বাবধানে যে চামড়ার 
কারখানা! আছে, সেখানে তাহার নির্দিষ্ট প্রণালীতে প্রত্থত পদার্থগুলি পরীক্ষিত হইয়াছে। 

(ঞ) পক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উপস্থিতিতে এসিটোনের উপর নেত্রিক অন্টের ক্রি” 

নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত বি এস্সি, এফ. সি এস্ মহাশয় এই 

প্রক্রিয়াতে গ্রাপ্ত পদার্থের প্রাথমিক পরিচয় প্রঙ্গান করিয়াছেন। এই পদার্থটি তৈলবৎ 



ভঞ্ডা 

বা 
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খ্বচ্ছ। ইহাতে এক প্রকার অতিশক্ম তীব্র গন্ধ আছে। ইহার বাশ চক্ষে লাগিল 
চক্ষু দিয়া জল নির্গত হয়। ইহা জলে মিশে না, কিন্তু নুয়াসার, ইতর, ক্লোয়োষরম, 
বেনজ্িন ও কারবন দ্বিলবিদে অতি সত্বর গলিয়া যায়। ইহার সাঙ্ষেতিক মাষ 

0019 "০.3, ধু 

(ট) *রামতুলসীর তৈল” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিভূষণ ভাছড়ী এম এস্ সি 

মহাশয় বলেন যে, রাসায়নিক পরীক্ষা! দ্বারা রাষতুলসীর গাছ হইতে অন 
আয়াসেই তৈল পাওয়া গিয়াছে । গাছের সর্ধজ্রই তৈল পাওয়। যায়, তবে বীজে 
তৈলের পরিমাণ অধিক। এই প্রবন্ধে উক্ত তৈলে প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক গুণাবলীর 
উল্লেখ কর] হুইয়াছে। 

ঠে) “জ্যোতিবিক মানযন্ত্র” নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেখর ভট্টাচার্য্য 

এম্ এ মহাশয় তাহার উদ্ভাবিত জ্যোতিষিক যন্ত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। লেখক 
আশ] করেন যে, এই যন্ত্র ঘর নিয়লিখিত পরিমাণগুলি সাধিত হইতে পারিবে টি 

১। ভৌগোলিক যাম্যোত্তর-রেখা ব। ভূমধা-রেখা (3608181171021 076110182) 

২। অক্ষাংশ (15211550191 15010006) 

৩। অপবৃতাংশ বা দেশাস্তর (£ 91155070151 10910610002) 

৪। দিগংশ (17000) 
৫। উন্নতি বা উন্নতাংশ (416165০) 

৬। বিষুবাংশ (1২181) 25০616101) 

৭ ক্রাস্তি ব! ক্রাস্তযংশ (1০০11720101) 

৮। শর (0০61250151 150105905) 

৯। রাশ্যংশ ব। ভুক্ত (591550151 10121090) 

১০। চৌন্ধক ক্ষেপ ( 1122176010 060111)9861011) 

১১1 চৌম্বক নতি (1192170615 100111780100) 

(ড) “উত্তিদে গৌণকোষ বিদারণ (0591/01117৩55) শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি 

কথা” নামক প্রবন্ধে ডাক্তার শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম্ এস্ মহাশয় উত্তিদ্জগতে 

গৌণকোধ বিদারণে নাভির গঠনে যে ধারাবাছ্িক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, সেগুলি 

পরীক্ষাকুরিবার একটি খুব সহজসাধ্য ও স্ুুপিদ্ধ নৃতন প্রণালীর পরিচয় প্রদান 
বত্রিষ্কাছেন ও এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, কোধ-বিদ্ধারণ সকল সময়ে হয় না। 

বিলাতে কোধ-বিদারণ প্রাতঃকালে ঘটিয়া থাকে। লেখক মহাশয় বলেন যে, তিনি: 
পরীক্ষা্ধারা দেখিয়াছেন যে, অন্ততঃ কলিকাতা রাত্রি ৩টার সময় অধিকাংশ কোষেই 
নাঁতিয় নামাক্সপ পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। রাত্রি ৩টার পূর্ধে কোন কোবই এই অবস্থায় 
ষ্ঠ হয় নণ এবং চারিটার সময় কোবগুলির নাভি স্থিরাবস্থাতেই থাকে। 

নামক জেদশঃ-প্রকাশ্য 'এবদ্ধে মহামহোপাধ্যায় ভাঃ জীযুজ 

২ বু শি তা, 
রন 



৩৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্রিক। 

সতীশচন্ত্র বিদ্বযাভৃষণ মহাশয় বৌদ্ধদিগের স্তায়শাস্তের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস 
প্র্গান করিয়াছেন। বিদ্যাভৃষণ মহাশয় বলেন যে, বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যের আদিম 
গ্রন্থ তেপিটক বা অ্রিপিটকে স্তায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্িৎ বিবরণ পাওয়া যায়। ৃষ্টপূর্ব 
২৫৫ অব মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে হ্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্সমূহ বিঘৎ 

সমাজে প্রচলিত ছিল এবং প্রায় একই সময়ে রচিত মিলিন্দপঞ্হ নামক গ্রন্থে ও 

এই সময়ে রচিত মহাঁযান-গ্রন্থেও স্তায়ের উল্লেখ আছে। যদ্দিও প্রাচীন বৌদ্ধ পালি 

ও সংস্কৃত গ্রন্থে স্ায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু থুীয় ৪র্ঘ শতাব্দীর 
পূর্ববর্তী কোনও নৈয়ার়িকের নাম কোনও গ্রন্থে পাওয়া যায় না। থুষটীয় ৪র্ধশতাবদী 
হইতে আর্ত করিয়! সারদা ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যস্ত নিম্নলিখিত বৌদ্ধ নৈয়ারিকগণের 
বিবরণ এই প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে ;-_ 

১। মৈত্রেয় 

২। আর্য অসঙ্গ 

৩। বসুবন্ধ 

৪ | আচার্য্য দ্বিউনাগ 

৫। শঙ্কর স্বামী 

৬। ধ'শপাল 

৭। আচার্য্য শীলভদ্র 

৮। আচার্য্য ধর্মকীত্তি 

রস্থ-প্রকাশ 

আলোচ্য বর্ধে পুর্ব পুর্ব বর্ষের ন্যায় গভমেণ্টের নিকট হইতে ১২০০২, লালগোলার 

রাজ। বাহাদুরের নিকট হইতে ৮০০২ ও কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের নিকট 
হইতে ১৫০২ টাঁক1 পাওয়া গিয়াছে এবং এই বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থ গুলির মুদ্রণ-কার্ধয 

শেষ হুইয়াছে। | 
১। চণ্তীদ্দাসের পদাবলী-_ শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পার্দিত। গত 

বৎসর এই গ্রন্থের মূল-ভাগ মুদ্রিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ইহার ভূমিকা এবং দুরূহ 
শবের অর্থাদি মুদ্রিত হইয়াছে ও পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। 

২। ভ্ীভাষ্_(৪র্থ খণ্ড)। লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ বায় 
বাহাছুরের অর্থানুকুষ্ে শ্রীযুক্ত পগ্ডিত ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ মহাশয় কর্তৃক অনুদ্দিত 
ও সম্পার্দিত। 

৩। বোধিসত্বাবদানকল্পলত। (৩য় খণ্ড )--রায় বাহাছুর শ্রীধুক্ত. শরচচন্তর দাস 
সি আই ই কর্তৃক সম্পাদদিত। 

এতত্যতীত নিয়লিবিত গ্রস্থগুলির মুদ্রণকারধ্য প্রায় শেখ হইয়াছে ১-- ূ 
৯। শব্ফোষ (৪র্ঘ খণ্ড )--ভীযুক্ত যোগেশচজ রায় বিভানিধি এম এ মহাশয় 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। ৩৫ 

সঙ্কলিত। এই খণ্ডে “ঘ' হইতে আরম্ভ করিয়া! “হ' পর্য্যন্ত গ্রকাশিত হইয়াছে । এক্ষণে 
ইহার পরিশিষ্ট, উপসংহার ও ভূমিকাঁদি লেখা হইতেছে । 

২। তীর্ঘভ্রমণ-_খানাকুল কষ্ণচনগরের ৬ যছুনাথ সর্বাধিকারী মহাশয়-লিখিত ও 

শরীযুক্ত নগেন্্রনাথ বসু প্রীচ্যবিদ্যামহার্ণৰ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। ইহার মুলাংশ 
ছাপ! হইয়াছে এবং পরিশিষ্ট ও ভূমিক1 ছাপা হইতেছে। 

৩। তীর্ঘমঙ্গল-_-কবিরাজ বিজয়চন্দ্র বিশারদ কর্তৃক রচিত ও শ্রীযুক্ত নগেজ্নাথ 

বন্ধু গ্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণৰ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। ইহারও মৃলাংশ ছাপা হইয়াছে, 
পরিশিষ্ট প্রভৃতি ছাঁপ। হইতেছে । 

এতত্বযতীত নি্লিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ-কার্ধ্য চলিতেছে 7-- 

১। চণ্ভীদাসের শ্রীকুষ্ঝকীর্ভন-_শ্রীযুক্ত বসস্তরগ্রন রায় বিদ্বদ্বল্নভ মহাশয় কর্তৃক 

সম্পার্দিত। গত বৎসর ইহার মূলাংশ ছাপ হইয়াছিল। এ বৎসর টীকা, টিপ্ননী ও 

পরিশিষ্টাংশের ছাপা চলিতেছে । ্ 
২। শ্রী্রীপদকরতরু-__শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এমু এ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। 

বটতলার ছাপা পদ্দকল্পতরু ব্যতীত পদকল্পতরুর যে সকল সংস্করণ ছিল, সেগুলি সবই 

এখন ছৃশ্্রাপ্য হইয়৷ গিয়াছে । সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় পদ্দকল্পতরুর স্যায় আরও 

কয়েকখানি নৃতন পদাবলী-সংগ্রহ-গ্স্থ সংগৃহীত হইয়াছে এবং সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 
সতীশ বাবু তাহার সংগৃহীত পদাবলীর নূতন গ্রন্থ নিমানন্দ দাসের পদরস-সারের পরিচয় 

প্রদান করিয়াছেন। এই নব-সংগৃহীত পদাবলী-গ্রন্থে পদকল্পতরু-স্বত পদ্দাবলী ভিন্ন 

প্লালীন পদকর্থাদের বহু নূতন পদ পাওয়া, গিয়াছে এবং অনেক অজ্ঞাতনাম1 পদ্দকর্তার 

বু নৃতন পদও ইহাতে আছে। এই সমস্ত নূতন পদ-সংযোগে সতীশ বাবু সাহিত্য- 
পরিষৎ হইতে পদ্দকল্পতরুর সম্পাদনের ভার পাইয়াছেন। ইহার ১ম ও ২য় পল্পবের 
অধিকাংশ ছাপ হইয়া গিয়াছে। 

৩। লেখমালানুক্রমণী-শ্রীধুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ কর্তৃক সম্পাদদিত। 

ধাতুফলকে, মূর্তির পাদপীঠে, শরীর-নিধানের গাঞ্জে এবং প্রস্তরগান্রে ষে সকল প্রাচীন 
লেখ আবিষ্কত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অশোকের লিপি ভিন্ন গুগু-সম্রাটদের সময় পর্য্যন্ত 

যত লিপি পাওয়া গিয়াছে, সেইগুলির পুঙ্থানুপুঙ্খ বিবরণ অর্থাৎ প্রত্যেক লিপি কবে 

আবিষ্কৃত হইয়াছে, কোথায় আছে এবং এ পর্যন্ত তাহার সব্ঘন্ধেকে কোথায় আলোচনা 

করিয়াছেন এবং লিপি হইতে কোন্ বিষয়ে কি জান। গিয়াছে, তাহার যথাষথ বিবরণ 

দেওয়া হইতেছে । আলোচ্য বর্ষে ইহার ১০ ফর্মা ছাপা হইয়াছে । 
এতঘ্যতীত আগামী বর্ষে নিয়লিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণের ব্যবস্থা! হইতেছে ;_- 
১। উত্ভিদবিদ্ভা__বঙ্গবাপী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বস্থু এম এ, এফ 

সি এস্ মহাশয়-বিরভিত | 
২। জীব-বিভা-_ডাঞ্ণর জীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি মহাশয়-গ্রণীত। 
আলোচ্য বর্ষে জীহুক্ত অনুল্যচরণ ঘোষ বিভ্ভাভৃষণ মহাশয়-সম্পাদিত পমুক্রিত বাজালা 



৬৬ সাহ্ত্যি-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

পুপ্তকের তালিকা” ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়-সম্পার্দিত “অনিলপুরাণে”র মুদ্রণ- 

কার্ধ্য নানা কারণে অগ্রসর হয় নাই। 

ীযুক্ত বিনয়ক্ুমার সরকার মহাশয়ের প্রদদত অর্থে পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন 
ও ফরাসী পঙ্ডিত গিজোর “ইউরো গীয় সভ্যতার ইতিহাস” নামক গ্রন্থের সরল বঙ্গানু- 

বাদের জন্ত যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, ত্দনুসারে কার্ধ্য অগ্রসর হইতেছে । 

গ্রন্থ প্রকাশ-বিতাগের কার্যাভার আলোচ্য বর্ষে কিছু দিন পর্য্যন্ত যুক্ত ব্যোমকেশ 

মুস্তধী মহাশয়ের হস্তে ছিল। পরে জীযুক্ত বাদীনাথ নন্দী মহাশয়ের হস্তে অর্পিত 
হুইয়াছে। বানী বাবুর অভিজ্ঞতা এবং কার্ধ্যপটুতা গুণে এই বিভাগের কার্ধ্য স্থন্দররূপে 
চলিতেছে । 

আয়-ব্যয় 

আলোচ্য বৎসরে সর্ধ রকমে সাহিত্য-পরিষদের ৩৯৫৬৪৮%১১ ( পাই ) টাকা আয় 

হইয়াছে এবং পূর্ব বৎসরের উদ্বত্ত ১২১২৯৩৩ টাকা ছিল। অতএব আলোচ্য বর্ষে 

পরিষদের মোট জমা ৫১৬৯৩%২ (পাই )টাকা। আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় হইয়াছে 

২৭৭৮৩।১ (পাঁই)। ব্যয় বাদে উদ্বৃত্ত ২৩৯১1/৩ পাই। ইহার বিশেষ বিবরণ 
পরিশিষ্টে প্রষ্টব্য। আর ১৩২১ বঙ্গাব পর্ধ্যস্ত পরিষদের সদস্তগণের নিকট ১৭৫২৮।০ 

টাক! চা বাকী পড়িয়াছে। যে ২৩৯১//৩ পাই উদ্বত্ত দেখান হইয়াছে, তাহার 

অধিকাংশই বিশেষ বিশেষ কার্ধ্যের নিমিত্ত প্রদত্ত বিভিন্ন তহবিলের টাক এবং পরিষদের 
স্থায়ী তহবিলের টাকা । 

শীখা-পরিষৎ 

গত বর্ধের 'কাধ্যবিবরণীতে জানান হইয়াছিল যে, শাখা-পরিষদের নিয়মাবলী সংস্কার 
হইতেছে । আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের নিয়যাবলীর সংস্কার শেষ হইয়াছে ও নৃতন 

'নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়াছে । আশ] করা যায় যে, এই সমস্ত নৃতন নিয়মানুসারে কার্য 
করিলে মূলের সহিত শাখার সব্বন্ধ আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইবে। আলোচ্য বর্ষে 
মেদিনীপুর, মানভূম ও মীরাটে নৃতন তিনটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। শাখা-পরিষদধের 

বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। 
রমেশ-ভবন 

কাশিষবাজারের মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্্র নন্দী কে সিআই ই 
ধাহাছর রমেশ-তবনের জন্য যে ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার দলিল লিখিত হইয়াছে 

ও এই দলিল মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দরচন্্র নন্দী বাহাছুরের পক্ষ হইতেই 
রেজিষ্ঠারী হইয়া গিয়াছে এবং এই দলিলের ধাহার ন্যাসরক্ষক নিষুক্ত হইয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে রাজ! জ্রীযুক্ত জগংকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাছর ও শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ 
দ্বত্ত মহাশয়ঘয়ের পক্ষে রেজিষ্টারী হইয়াছে । আশা আছে যে, আগামী সপ্ডাছেই বাকী 
অপর তিন জন ন্তাস-রক্ষকের পক্ষ হইতে দলিল য্বেজিষ্টায়ী হইয়া যাইবে । আশা 
আছে যে) অতি সত্বয়েই এই রমেশ-তবনের তিতি গ্রতিষ্ঠিত হইবে। 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন 

আলোচ্য বর্ষে ইষ্টারের ছুটীতে ২*শে ত্র তারিখে বর্ধমানে বলীক্-সাহিত্য. 
সন্মিলনের অষ্টম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ সভাপতির ও সাহিত্য-শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কত 
করিয়াছিলেন এবং অধ্যাপক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি, 
শ্রীযুক্ত হীরেশ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার মহাশয়গণ 

যথাক্রমে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও এরঁতিহাসিক শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। 

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত সার বিজয়টাদ মহাতাব বাহাদুর অভ্যর্থনা- 
সমিতির সভাপতি ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ যিশ্্র 
মহাশয়দয় সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এবার সম্মিলনে যত প্রতিনিধি 

সম্মিলিত হইয়াছিলেন, ইতিপৃর্ববে সন্মিলনের কোনও অধিবেশনে তত প্রতিনিধি 
উপস্থিত হন নাই। খল বাহুল্য যে, অত্যর্থনার বন্দোবস্ত বর্ধমানের রাজ- 

সংসারের উপযোগীই হইয়াছিল। সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনের শ্যায় অষ্টম 
অধিবেশমেও একই সময়ে চারি বিভিন্ন শাখার অধিবেশন হইয়াছিল ও ইহাতে 
প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। এবার সন্মিলনে যে সমস্ত প্রবন্ধ 
পাঠযোগ্য বলিয়। বিবেচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে যে সমস্ত প্রবন্ধের লেখকগণ সম্মিলন 

উপস্থিত ছিলেন, তাহার। সকলেই নিজ নিজ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে পড়িবার 
সুযোগ পাইয়াছিলেন। অনুপস্থিত অনেক লেখকের প্রবন্ধও পঠিত হইয়াছিল। 

সম্মিলনের কার্যের উপর দেশের শ্রদ্ধ1! যে তাবে বাড়িতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, 
যদ্দি ইঞ্টারের ছুটীতেই সম্সিলনের অধিবেশন হয়, তাহা হইলে একই সময়ে একাধিক 
শাখার অধিবেশন ভিন্ন সন্মিলনের কার্ধ্য স্থপরিচালিত করিবার আর কোনও উপায় 

মাই। এবার সম্মিলনে আলোকচিত্রের সাহায্যে সাধারণৌপযোগী বক্তৃতারও বিশেষ 
বন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল। স্থির হইয়াছে যে, আগামী বৎসর যশোহরে ও তৎপরবর্তী 

বৎসর বাকীপুরে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে । আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনের নিয়মাবলীতে 
নিয়লিখিত নুতন কয়েকটি নিয়ম সংযোজিত হইয়াছে। সম্মিলনের বিস্তৃত বিবরণ 
পরিশিষ্টে জ্রষ্টব্য। 

সন্মিলনে গৃহীত নূতন নিয়ম 

১। সাহিত্য-সশ্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তি- 

মাত্রই যোগ দিতে পারিবেন। এই সাছিত্য-সম্মিলনে ধাহারা আসিবেন, তাহার! 
সাধারণতঃ নিরলিখিত চারি শ্রেণীর লোক হইবেন,-_- 

কে) প্রতিনিধিবর্গ-_বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ। 

(খ) নিমন্্িত-_অত্যর্ঘনা-সমিতি কতৃক নিমস্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ । 
গে) লাহিত্যান্থরাখী--সা হিত্যান্থরাগী যে সকল ব্যক্তি শ্বয়ং উপস্থিত হুইবেন। 

 (ঘে) সাধারণ দর্শকৰম্দ। 
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২। বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক নির্ধবাচিত যে সমস্ত প্রতিনিধি সন্মিলনে উপস্থিত 

হইবেন, তাহাদের প্রত্যেককে ২২ টাকা হিসাবে অভ্যর্থনা-সমিতিতে চাদ দিতে হইবে। 
ধাহার। এই চাদ। দিবেন, তাহার! নিয়লিখিত বিশেষ অধিকারগুলি পাইবেন, _ 

(ক). সন্মিলনে উপস্থাপিত প্রস্তাবাদি বিচারকালে মতামত প্রদান। 

(খ) সন্মিলনের কার্ধ্যবিবরণ এক খণ্ড বিনা-মুল্যে প্রাপ্তি। 

৩। সাধারণ দ্র্শকদিগের নিকট কোনরূপ টিকিট বেচিয় প্রবেশিক। লওয়! 

হইবে কিনা এবং লইতে হইলে কি হারে লইতে হুইবে, তাহা যে বৎসর যে স্থানে 

সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সে বৎসর সেই স্থানের অভ্যর্থনা-সমিতি স্থির করিয়া 
দিবেন। 

৪। যেসমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তি কোন সভাসমিতির প্রতিনিধি- 

রূপে সম্মিলনে আসিবেন না অথব। ধাহার। অভ্যর্থনা-সমিতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া 
আসিবেন, তাহার। প্রতিনিধিগণের পূর্বোক্ত ছুই অধিকার পাইবেন না, কিন্তু সম্মিলনে 

বা তাহার কোন শাখায় যে সমস্ত প্রবন্ধ পড়া হইবে, তাহার আলোচনায় যোগদান 
পক্ষে তাহাদের কোন বাধা থাকিবে না। 

উত্তরবঙ্গ-সাহিতা-সম্মিলন 

আলোচ্য বর্ষে. রাজসাহীতে উত্তরবঙ্গ-সাহ্ছিত্য-সন্মিলনের অধিবেশন হইয়াছে। 

এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ ব্যারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। 

্ সন্বর্ধন। 

১০৪ জয়ুক্ত রামেক্জস্ুন্দর ঝ্রিবেদী মহাশয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশঘর্ষ পুর্ণ হওয়ায় পরিষৎ 

টুীলোচ্য বর্ষে তাহাকে অভিনন্দন করিবেন, এই সংবাদ গত পঞ্জিকায় সদস্তগণকে 
ঞানান হইয়াছিল। তদন্থসারে আলোচ্য বৎসরের ৫ই ভাদ্র শনিবার শ্রীযুক্ত রামেন্্র- 
হর ত্রিবেদী মহাশয়কে অভিনন্দন ও সব্র্ধনা করিবার জন্য এক সান্ধ্য-সন্সিলনের 

১ আয়োজন হুইয়াছিল। এই সান্ধ্য-সম্মিলনের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। 
উপসংহার 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের কার্ধযক্ষেঞ্র যে প্রকার বিস্তৃত এবং দিন দ্বিন ক্রমশঃই উহার 

পরিসর যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে, তদন্ুরূপ কার্যকারী লোকের সংখ্য। আশানুরূপ বৃদ্ধি না 

হওয়াতে, পরিষদ্দের সম্পাদককে প্রতি বখসরই আক্ষেপোক্তি করিতে হয়) এই বৎসরেও 

প্র প্রকার আক্ষেপোক্তি করিয়া এই কার্ধয-বিবরণের উপসংহার করিতে হইতেছে । সংস্কৃত 

ভাষ এবং পাশ্চান্তযশ্দেশীর ভাষা, বিশেষতঃ ইংরাজি ভাষ! প্রভৃতিতে যে সকল রত্বরাজি 

রছিয়াছে, তাহার কিছু কিছু ভাধাস্তরিত হইয়া আমাদের মাতৃভাষায় প্রকাশিত 

হইতেছে বটে, কিন্ত. তাহাতেও অধিকতর চেষ্ট। এবং অধিকতর অধ্যবসায় প্রয়োজন । 

 নিপুপভাবে এ সকল কাধ্য করার জন্ত মাতৃভাষার একনিষ্ সেবকের একাস্ত অভাব 
“বম। হইলেও কার্ধ্যানথরূপ সেবকের সংখ্যা ষে আছে এবং কার্ধ্যের গুরুত্বের অনুরূপ 
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সেবকের যে বিধান হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। অন্য দিকে আরবী ও পারস্যভাষা 
হইতে বত্বরাজি সংগ্রহের বিশেষ কোন ব্যবস্থা যে হইয়াছে, তাহা বলাই চলে না। 
এই জন্য আমর] মুসলমান কুতবিদ্য এবং মাতৃভাধান্ুরাগী ভ্রাতাদিগের নিকট সনির্ধন্ধ 

অনুরোধ জানাইতেছি যে,উাহারা যেন তৎপর হইয়! মাতৃভাষার সেবার এই দিকের প্রতি 

বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েন এবং বঙ্গভাষা-ভাষীদিগকে তাহাদের প্রাচীন সাহিত্য 
এবং ইতিহাসের অমূল্য রত্বরাক্জি হইতে বঞ্চিত না থাকিতে হয়, তাহার সুব্যবস্থা করেন। 

আমি আশ! করি যে, আগামী বারের সম্পাদককে এই কাহিনী কাতরোক্তির সহিত 

প্রকাশ করিতে হইবে না। তিনি যেন এই সকল বিষয়ের কাধ্য অগ্রসর হওয়ার 

কথা উল্লেখ করিতে পারিয়। নিজেকে ধন্ত মনে করিতে পারেন এবং পরিষদের সদস্য ও 

শুভাকাজ্ষীদ্দিগকে সন্তষ্ট করিতে পারেন, এ দেশ-বাসী সমুদায় শিক্ষিত মুসলমান-ভ্রাতা- 

গণের তত্প্রতি দৃষ্টি রাখ! নিতান্তই কর্তব্য। 

গত বৎসরে সাহিত্য-সন্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে 

বঙ্গভাষার প্রসার বৃদ্ধি এবং বঙ্গভাষা উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার বিধান- 
কল্পে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহ। যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, তজ্জন্ত আমর! 
সমুদয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর সহানুভূতি প্রার্থনা! করাতছি। ম্বীয় স্বীয় মাতৃভাষায় শিক্ষা! 
গ্রচার না হইলে এবং উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষায় প্রচলিত হওয়ার ব্যবস্থা না থাকিলে 

উচ্চশিক্ষ1 কেন, প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারই হইতে পারে না। এই কথা এ দেশ ভিন্ন অন্য 

কোন দেশে বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। পরিষ্ এই সব্বন্ধে যে গুরুতর 

কাজের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহ। সকলের সাহায্য এবং আতন্তরিক যত্ব ভিন্ন সন্তু: :. 
হইবার নহে। আমন, আমর1 সকলে দৃঢ়তাঁবে গবর্ণমেপ্টকে জানাই যে, প্রকৃত শিক্ষা 

বিস্তারের এই পথ ভিন্ন অন্ত দ্বিতীয় পথ নাই। আমরা যদি প্রকৃতই নিজের এই পথই 
প্রকৃত পথ বলিয়। বুঝিয়৷ থাকি, তাহ] হইলে আসুন, সকলে একত্র হইয়া যাহাতে এই 

পথ দেশবাসী সকলের পক্ষে স্থগম হয়, তাহার ব্যবস্থা করি এবং সেই কথা মহামান্ত 

গবমেন্টকে জানাই । তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের প্রজাবৎসল রাজ| এবং 

তাহার প্রতিনিধিবর্গের! আমাদের এই পথে সহায়ত। করিবেন ভিন্ন বাধ। উপস্থিত করিবেন 
না। ইহা একান্তই আমাদের নিজেদের অধ্যবসায় এবং যত্বসাধ্য, সন্দেহ নাই। সুতরাং 

আমর কেহই যেন ইহার জন্য উপরুক্ঞ যত্ত ও চেষ্টা করিতে ক্রটি না করি। পরিষৎ্ 
মাতৃভাধাতক্ঞ এবং মাতৃভাষ।-সেবান্ুরাগী-মাত্রেরই মিলন-স্থান। এখানে সকলেরই সমান 
অধিকার); আমর। সকলে তাহ] বুঝিয়া যেন মাতৃভাবা-সেবাপরায়ণ হুইয়। নিজেদের 

সেবানিষ্ঠতার সার্থকতা সম্পাদন করি এবং দেশের শিক্ষাবিস্তার-সমন্ধে যাহার যেটুকু 
সাধ্য, তদনুরূপ সহায়তা করি । 

বঙ্গীক্-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, শ্রীরায় যতীন্নাথ গৌরী 
বঙ্গাৰ্ষ ১৩২২, ৯ই শ্রাবণ। | সম্পাদক । 



স্ন্ব্রিশ্পি 

শাখা-পরিষৎসমূহের বাধিক কার্য্যবিবরণ 

বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষৎ 

রজপুর-শাখ। 

১৩২১ হব্বেন্প লংক্ষিগু ক্াশ্য-বিবজণ 

রঙ্গপুর-শাখ। ১৩২১ বঙ্গাৰে নবম বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষে রঙ্গপুর শাখা-সভার সদন্যসংখ্যা নিয়লিখিতরূপ ছিল ;-_-আজীবন- 
সদন্ত ২, বিশিষ্ট সদস্ত ৬) অধ্যাপক-সদস্ত ৪, সহায়ক-সদস্য ১২, ছাত্র-সদস্ ৬৫১ একুন 

৮৯, শাখা-সভার অধিকারপ্রাপ্ত সাধারণ-সদস্য ২২৬, উভয় সভার অধিকারপ্রাণ্ত ১২৫) 

একুন ৪৪৪ । 

১ আলোচ্য বর্ষে বাহারবন্দের সুগ্রসিত্ধ ভূম্যধিকারী মাননীয় মহারাঞ্জ সার স্ীযুক্ত 
মণীন্্রচন্দ্র নন্দী কে সি এস আই বাহাদুর এককালীন ৫*০২ পাঁচ শত টাক] সভার স্থায়ী 
ধনভাগারে দ্বান করায় আজীবন-সদস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর সহকারী 
সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয়ের 
সন্ভাপতিত্বে বিগ্রত ২* জ্যেষ্ঠ ১৩২১ তারিখে বুধ বারে এই সভার নবম সাৎসরিক 
অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছিল। 

বঙ্গীর়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিক্ূপে শীষুক্ত নগেন্্রনাথ বসু প্রীচ্যবিগ্ভামহার্ণব, 
সিদ্ধাস্তবারিধি ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী সহকারী সম্পাদক মহাশয়ঘয় এই 
অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। 

আলোচ্য বর্ধে আটটি মাত্র মাসিক সাধারণ অধিবেশন আহত হইয়াছে। নিক 
একটি অধিবেশন নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির অভাবে স্থগিত রাঁধিতে হয়। এই 
সকল অধিবেশনে ৮টি মাত্র প্রবন্ধ পঠিত ও পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। এই প্রবন্ধ গুলির 

মধ্যে প্রত্বতাস্বিক ৩. চরিতাখ্যানবিষয়ক খ্ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যালোচনামূলক থ্ এবং 

সতীশিক্ষাবিষয়ক সাময়িক একটি প্রবন্ধ ছিল। | 
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সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা। ৪৩ 
'অণোট্য বধষে কাখ্যনিন্নাহক-সমিতির মোট নয়টি অধিধেশন ইইয়াছে। 

ধপ মিল! সমিতির সম্পাদক থু; হেমদ।সুন্দরী দেবা মহোদয় র অর্থাগ্রকলো 

দর্গাপ্রসাদ ঘটক-বিরচিত “তোটক ও ভুজনপ্রয়াত ছন্দে” রচিত সত্যনারায়ণের 
পচানী এ সভার গ্রন্থাবলী৬ক্ত হইয়। মুদ্রিত হইয়াছে। এই সভার অন্থতম কর্শচ।রী 

শ্ীযুক্ত প্রত।সচন্্র ঘে।বাল মহাশয় এই গ্র্ছের এক ভূমিকা। রচন। করিয়ছেন। 

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের প্রধান সচিব মহোদয় সহার অনুসন্ধিৎসু সদসাগণের পাঠার্থ, 
বিশা নুজ্যে ভারতীয় প্রশ্নভান্রিক বিতাঁগ হইতে প্রক।শিত কাম্যবিখরণী প্রধানের 

আদেশ করিয়া সভার অশেখ ধন্তবাদের পাত্র হইরাছেন। সতার উদ্যমশীল গ্রহাধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত কেশবলাল ধন্থু মহাশয়ের চেষ্টার আলোচা বে সভার এপ্াগ।রে বিনা মূল্যে 

৬২ থানি বাঙ্গাল! পুস্তক সংগৃহীত হইয়।ছে। আলোচা বর্ষে সঙার গ্রগু।গ।রে ৪* খান 

প্রাচীন হগুলিখিত পুথি উপহৃত হইর।ছে। *. 

সভার চিএশালার আলোঠা ববে থে সকণ এতিহাপিক ৬৭কর৭ সংগহাত হইয়াছে, 

ণাধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেশ্রনাথ বৰ্সা মহাশয় চিএশালায় পক্ষার্ন জন্য ৪টি পুরাতন রৌপ্য- 
মুদ্রা ও দুইটি তা্ধুদ্র। প্রদ(ন করিরাছেন। আঘুক্ত রায় ঘৃত্যাপ্থয় য় চৌপুরী বাহাছুর 

গ্রীস্দেশীয় একটি বৌপ্যযুদ। ও দেশীয় চিত্রের অঞ্চিত একখানি বৌদ্ধ চিরপট প্রদান 
করিয়াছেন। 

গ্রামুক্ত মোনাহান ক।টার আই পি এস্ বাহাছুর এবং বঙ্গীয় শ।সন-পরিখদের 
অগ্ততম সদস্য মাননীয় এ।ঘক্ত বিট্ুসন বেগ আই সি এস্ ঝ|হাঁদুর, সঙার সভাপতি 
শীধুক্ত জানেন্্রনাথ গুপ্ত এম এ আই সি এস্ মহোদয় সহ সঙার চিএ্রশাল।য় শুভাগমন 

করেন। চিত্রশাল।য় সংগৃহীত দব্যাদ্ি দর্শনপুর্বক তাহার! প্রাত হইয়! এগ্কুল মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিরাছেন। 

আলোচ্য বর্ষে উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে এই সভ।সংস্ষ্ট চিত্রশালার দ্বারোদ্- 
ণটন, নবষ সাখৎসরিক অধিবেশনকালে ২*শে জ্যেষ্ঠ ১৩২১ বুধবারে বঙ্গীয়-সাহিতা- 

পরিষদ্ধের সুযোগ্য সভাপতি মহমহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত হর প্রসাদ শান্ত্রী এম এ, সি আই ই 

মহোদয় কর্তৃক এই শুতানুষ্ঠান সম্পনন হয়। 

অ।লোচ্য বর্ষে বঙ্গের সুধীসমাজ্ের অগ্রণী, এই সভার বিশিষ্ট-সদস্য মহামহোপাধ্যাঁয় 
পগ্ডিতরাঙজজ কবিসম্াট শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহোদয়ের “কবিসঘ।ট ১ উপাধি- 

প্রাপ্তিতে সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র প্রধান কর। হয়। 
উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সখিলন-_রাজসাহী অধিবেশন। 

আলে।চ্য বর্ষে এই সভা কর্তৃক প্রবণ্ণত উত্তরবঙ্গ-স।হিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধি- 

বেশন “সবুজ পত্র"-সম্পাদক শ্তরীপুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, বার-এট-ল মহোদয়ের 
সভাপতিত্বে রাঁজসাহী নগরে বিগত ১৬১৭ ফান্তন দোল পুজাবকাশে সম্পয় হইয়াছে। 

মাটোরাধিপতি মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিশ্রনাথ রায় বাহার অত্যর্থনা-সমিতির 

সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। | 
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আলোচ্য বর্ষে সতার মোট আয় ১১৯৭1১/৩ পাই এবং গত বর্ষের উদ্ধত ৩হবিল 

৪৫৭০/* আনা, মোট ৫৭৮৩৩ পাই ছিল। তন্মধ্যে সভার সর্বপ্রকার বায় ২৫৬১/০ 
পাইবাদে অবশিষ্ট ৩২০৭%* আন1 মান আছে। স্থায়ী ধনতাওরে রক্ষিত ৩০২ 

টাক! বাদে সভার বিবিধ তহবিলে ২*৭1% আন মাত উদ্বস্ত হইয়াছে। | 
জীসুরেন্দ্রন্ত্র র।য় চৌধুরী 

সম্পাদক । 

বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষৎ 
মুরশিদাবাদ-শীখ। 

১৩২*-২১ সালের কাধ্য-বিবরণ । 

এই শাখা-পরিষদের কর্মক্ষেত্র বহরমপুর । বহরমপুরেই জেল। কোর্টের অবাস্থতি, 

একটি বড় কলেজ ও তিনটি উচ্চশ্রেণীর স্কুল, ব্য শ্রেণীর তিনটি বিদ্যালয়, ছইটি 
নৈশ বিদ্যালয় প্রস্ভৃতি প্রতিচিত। কলেজ ও গ্কলের ছাত্রাবাস-সমুদায়ে প্রার এক 

সহত্র ছাত্রের বাদ। বহরমপুর এইরূপে উচ্চ শিক্ষার একটি কেন্তরশ্বরূপ হইলেও এমন 
বড় সহরে সাহিত্য-পরিষদ্দর একটি শাখা নিয়মিতরূপে চলে না, ইহা সামান্য ছুংখের 

বিষয় নহে। ইহার সভ্যদ্বিগকে কোন টাদ| দিতে হয়ন|। স্থায়ী সভাপতি মাননীয় 
মহারাজ সার শ্রীমুক্ত মণীন্রচন্দ্র নন্দী কে পি এস আই মগোদরের বায়ে সভাধিবেশনের 
বিবিধ কার্ধযাদি সংসাধিত হয়। এখন সভ্যসংস্য। ১১২ জন। 

যত দিন সভ্যদ্দিগের নিকট টা আদায় হইত, তত দিন শাখা-পরিষদের মুখপত্র 

“উপাপন” বিনা মূল্যে সকলকে দেওয়া হইত। সমলোচ্য বৎসরে ছয়টি অধিবেশনে 
নিয়লিখিত ছয়টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। 

প্রধ্গ ্ লেখক 
১। অধৈতমঙ্গল হু শীযুক্ত ভূষণচগ্জ দাস এম এ। 

২। জাতীয় জীবন ও জাতীয় মৃত্যু ... » যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ। 

৩। সাঙ্খাদর্শন টা ০ গ গিরীন্রনারায়ণ মল্লিক 

| ৃ্ এম এ, বি এল। 
৪। জননায়ক বা লোকশিক্ষক ৭». রাধাকমপ যুখোপাধ্যায় এম এ। 

৫। অনুকরণে বিপত্তি ..* 5. বাধাকমল যুধোপাধ্যায় এম এ। 
৬। কাব্য ও ইতিহাস ... ০৯ ৯. যজেম্বর বন্দ্যোপাধ]ায়। 

 শ্রিষজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

- লম্পাদক। 



বঙ্গীয়-পাহিতা-পরিষৎ 
ভাগলপুর-শাখ। 

আলোচ্য বূর্মর শেষে শাখ।-পরিষদের সভ্যসংখ।। ৫* জন। পুস্তক-সংখ্যা ৩৭৯। 

এই বৎসরে পাচটি মাসিক অপিবেশন হইয়াছিল: তাহাতে নিয়লিখিত প্রবন্ধ গুলি নিম্ন- 

লিখিত মহোদয়গণপ্বার। পঠিত হয় । 

১1 কবিকাপিদাস রায়ের পর্ণপুট ১... জযুক্ত কৃষ্চবিহারী গুপ্ত এম এ। 

২। ব্বামায়ণের শিক্ষ! ১. ক »২ চারুচঞ্চ বন্ত এম্ এ। 

৩। বাক্ীর সমাজ-শাসন ... ১১ এ. অক্ষয়চন্দ্র সরকার এম এ। 

| চন্দ্রেরউত্পত্তি *॥ শিশিবকুমার বস্থ এম এস সি। 

' ৫1 ব্যাধি ও জীবাণ 2 রি « শিশিরকুমার বসু এম এস দি। 

গত বত্সর সহুরে প্েগ হওয়াতে শিদ্দিষ্ট সময়ে ব1২ংসরিক অধিবেশন হইয়া উঠে 
মাই। পরে একটি বিশেব অধিবেশনে পর্ব বৎসবের নির্বাচিত কাধ্য-নির্বহক-সমিতির 
কিছু পরিবর্তন করিয়। আলোচ্য বংসরের জন্য উক্ত সমিতি গঠিত কর! হয়। 

শাথ।-পরিনদের পুস্তক্কাগার সংরক্ষণ ও পুপ্তক বিশুরণের গন্য কাথা পৃব্রে স্থানায় ছাত্র- 

সভাগণের দারাই চলিত। কিম্ত কিড় কাপ হইতে তাহার আর সুবিধা না হওয়াতে 

মাসিক বেতন দিন। একজন কণ্টচারী নিয়োগ করা হইছে । 
এই বহ্সর বদ্ধমানে বঙ্গায়-সাহ্ত্য-সন্সিনে শাখা-পরিযদের পক্ষ হইতে যুক্ত 

কপঃবিহারী গুপ্ত এন এ ও শ্রীনুক্ত হরণাল এপ্ত এন এ ম্েদয়গণ প্রতিনিধিরূপে উপস্থিহ 
হইয়াছিণেন। 

শখ]-পরিমদের ছত্র-বি৬।গের কানা আলো।চা বষে ভীযুভ প্রেমস্ুন্দর বন্থু এম এ 

মহাশয়ের তহ্াবধানে চনিয়।ছিল । 
তাঁগলপুর ইনস্টিটিউটের কনণক্ষমন শাখ।-পরিঘৎকে হন্টিটিউট-গুহে স্থান দিয়া 

এবং অনিবেশনের সকপরূপ ব্যবস্থা এ জবিধা করিয়া দিমা পরিষদের কুতজ্ঞতাতাজন 

হইয়|ছেন। 

আলোচা বমে শাবাপরিলদের মোঃ আয় --৬৮২* মোট বায়-- ৬০৮৭) উত্তবৃত্ত ৫৮'১৫। 

শগগপুর' ] শ্রীযণীন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

ূ ্ ] সম্পাদক । 
অগরহাক্বণ, ১৩২২ ৰ ্ 



বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষৎং 
চট্টগ্রাম-শাখা : 

বিগত ১৯শে বৈশাখ, ববিবার, অপরাত্ ৪॥* পটিকার সময় স্থানীয় মিউনিসিপাল 

উচ্চ ইংবজী ধিদ্যাপরের সুগশপ্ত প্রাঙ্গণে চট্টএ।ন সাহিত্য-পরিষদের চতুথ সান্ঘতসবিক 

অধিবেশন মহাসমাবে।হে সম্পন্ন হইঘা গিয়াছে । চট্টলের প্রথিতনাম। বাগ্ী ও 

সাহিত্য।নুরাণী রায় শ্রীপুক্ত নবীনচন্ দণ্ত ধাহাছর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

পরিধদের অধিবেএন 

কা(লোচ্য বর্ষে পরিষদের সাতটি মাসিক অধিবেশন হইরাছে। নিয়লিখিত খিষযকের 
কয়েকটি প্রবন্ধ ও কধিতা মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়ছে। যথা 7;-পাথেপ 

পরার্থপরতা, 'শরীর-ষজ্ঞ। “সমপণ) “সত/» পুমকেত় “বঙ্গত।মার কারক-বিশভ্তি,' “বৌদ 

ধর্ম “দরধিসেবনের উপকারিতা" এবং 'পাণ্চাতাদেশে দরধি'। পুর্ব পুর্ব বৎসরের স্তায় 
আলোচা বর্মেও পরিষদের তব্বাবধানে মহাকবি এনবীনচন্ত্রের স্বতিসভার অধিবেশন 

হইন্ব! গিয়াছে ও কলিকা'ত। সংস্কত কলেঞ্জের অধ্যক্ষ মহা মহোপাপ্যার ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্ 
বিদ্যাভুষণ মহোদয়ের সঘর্দনার্থ সম্প্রতি পরিধদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়। গিরাছে। 

আলোচ্য বর্ষে মোট সদস্য-সংখা। ১৬৬। অআ।লোচা বর্মের আয় ১৩০/০। ব্যয় ১২৪%১০। 

এক্ষণে ৫7/১* গচ্ছিত আছে। 
পরিষং মন্দির 

স্থানীয় “পাারিক লাইব্রেরী'-গুহে শাখা-পরিষদের কাধ্য সম্পাদিত হইয়া! থ।কে। 
তজ্জগ্ত মাসিক ১।০ টাক] ভাড়। দিতে হয়। 

শাখার হিতকামী সদস্য ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রমোদ[কুমার বিশ্বাস মহাশয় অনেকগুলি 

প্রাচীন মুদ্র। সংগ্রহ করিয়া আমাদের পরিষদে দান করিয়াছেন । 
গত বৎসর কেবল টট্টগ্রাযের সাহিত্যিকগ/ণর মুদ্রিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পরিধৎ- 

পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহ! বোধ হয়, আপনারা সকলে অবগত আছেন। 
তাহাতে পুগুকসংধ্যা ১৫* হইয়াঁছিল। এবৎসর চট্টগ্রামের বর্মন সাহিত্যসেবি- 
প্রণীত আরও ২* খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। উট্টগ্রামের কলিকাতা-প্রবাসী ব্যবসার়ি- 
সের বন্ধে ও অর্থানুকুল্যে কলিকাতা মহামগরীতে যে পচট্টলপ্রস্থছন লাইব্রেরী” প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, উক্ত লাইব্রেরীর পরিচালকগণ চারিটি সুন্দর আলমির| এবং একখানা 

'স্বহদাকার রিডিং টেবিল সহ তাহার সমস্ত বাঙ্গান। পুস্তক আমাদের পরিষৎকে 

জান করিতে কৃতসন্বয় হইয়াছেন। 
পরিষদের স্তাপতি ৬নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকরের অকাল-মৃত্যুতে আমব। অত্যন্ত 

মর্থাহত ও ক্ষতিগ্রত্ত হইয়াছি। বঙ্গবাঁণীর একনি সাধক, দেখচরিআ্র কবিগণাকরের 



সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা ৪৭ 

অকালমৃতাতে চট্টগ্রামের--চট্টগ্রামের কেম সম বঙ্গদেশের যে ক্ষতি হইয়াছে; তাহ। 

কধনও পুর্ণ হইবে কি না, জানিনা । 'কবিগুণাকরের পরলোকগমনে শে।ক প্রকাশ 

ও মৃত মহাম্ার প্রতি সম্মান প্রদ্শনার্থ চট্টগ্রাম "টাউন হল"প্রাঙ্গণে পরিষদের এক 

বিরাট অধিবেশন হইয়। গিয়াছে। চট্টলে ত্রাহার পুণ্য-স্থৃতি জাগরূক রাখিবার নিমিত্ত 
তদীয় একখান প্রতিকৃতি স্থানীয় পাব্রিক লাইব্রেরী-গৃহে মহাকবি ৬নবীনচন্্র সেনের 
বাম পার্ে স্থাপিত হইয়াছে। রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ দাস বাহাদুর দি আই ই মহ্হোদয় 
কবিগুণাকরের বিশেষ স্থায়ী স্মতিরক্ষাকরে দেবগাহাড়ের শীধদেশে ধাানমন্দিরের ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছেন। 

সাহত্য-সন্মিলন 

এ বারে বর্দমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন মহাসমারোহে স্থসন্পন হইয়। গিয়াছে। 
রায় শ্রীধুক্ত নবীনচন্দ দন্ত বাহাছুর, শ্রীমুক্ত বিপিনবিহারী ঠা ভ্ীযুক্ত প্রসনকুমার 

সেন, মৌলবী আবছুল করিম প্রমুখ ১২ জন পরিষদের সদসা উত্ত সন্মিলনে ফেগদ|ন 
করিয়াছিলেন । 

সি চট্টগামের বিশেদক্র 

চট্টগ্রাম প্রকৃতি মাভার লীগ্লা-নিকেতন। এই স্থান সহিত্য-স।ধনের অত্যন্ত 
অগ্ুকুল। কর্ণফুলী নদীতীরে এ্রতিষ্ঠিত “জেগী সাহিত্য-সমিতি”র সংবাদ গত বর্ষে 

আপনাদিগকে দিয়।ছিলাম। সেই সাহিত্য-সমিতি পুর্ববৎ পরিচালিত হইতেছে। 
জীযুক্ত নিপিনবিহারী সরকার এই সমিতির বর্ভমন সম্পাদক। অদ্য আপনাদের 

কাছে টেরীবাজার “সাধন।-সমিতির সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভ্রীযুক্ত কালীকুমার 

চক্রনন্তী, শিক্ষক এবং ভ্রীনৃক্ত শরচ্চন্দ ওয়াদ্দাদার, অভিভাবক মহ।শগ্দ্বয়ের তরাবধানে 

স্কল ও কলেজের উৎসাহী ছারগণ এই সমিতি পরিচালন। করিতেছেন। “মাধন। 
নামক একখানি হস্তলিখিত পঙ্জিক। এই সমিতির সদম্যগণের মধ্যে বিতরিত হয়! 

থাকে। 

অল্প দিন হইল, আমাদের পঠিখদের এক শন্সসন্ধান সমিতি গঠিত হইয়।ছে | 

হীবিপরচনুণ চৌপুনা 
সম্পাদণ । 

বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষৎ 
গৌহাটী-শাখ। 

৬2 বর্সের কার্যবিবরণী । 

আলোচ্য বর্ষে গৌহাটী শাখা-পরিমদের ৬ষ্ঠ, বব শেষ হইল। বিগত বৎসরে যু 

প্রসন্চ্দ দাস গুপ্ত বি এ সভাপতি এবং শ্রীমুক্ত ভূবনমোহন সেন এম এ সম্পাদক ছিলেন। 

এই বর্ষে মোট ১, অধিবেশন হয়? তবাধ্যে ৮টি সাধারণ 'ও ২টি বিশেষ । এই ৮টি 

সাধারণ অধিবেশনে নিযললিখিত এবন্বগুলি নিয়লিখিত সভাগণ কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল) 



8৮ 

মাস 

১। শ্রাবণ 

২। ভাদ্র 

৩। কাধিক ] 

৪। অগ্রগায়ণ 

৫। পৌষ 

৬। মাঘ 

৭। ফাস্তন 

৮। চৈআআ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

প্রবন্ধের নান 

সময়রহস্থ 

সমসাময়িক পাশ্চাত্য-দর্শন 

নবীনচন্ত্র-রৈব'তক 

রংবেরং 

কবিত। 

শক্তি-গরিচয় 

ধুমকেতু ও উল্লা 
রত্তমঞ্জরী 

কবিতা 

অণু ও পরমাণু 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি 

ধর্মসংগ্রহ 

পৌরাণিক কামরূপের 
অড়তব- প্রসঙ্গ 

ভারতে রৌপামদ। 

আাসামে শ্রীচেতন্গ 

আচার্য্য দণ্ডী ও তাহার 

দশকুমারচবিত 

মহাকবি ভাস্--গ্বপ্ণাসবদত্ত 

.. 
611 প্ঁ ৮গতু 

কবিতা 

কবিকঙ্ছণের ক।বা 2 কব 

আ.যুর্ধেদের ইতিহ!স 

মহাকধণ 

অষ্টম উত্তরবঙ্গ-সাগিতা- 

সম্মিলনের বিবরণ 

ফোটো (লিগাফি 

কবিতা, .. 
তাড়িৎ বার্ব। ্ 

অষ্টম বজগীয়-সাছিত্য-. 
লন্মিলনের বিবরণ 

০ 

এবন-লেখকের নাম 

ভীপুক্ত প্রসন্নচন্ত্র দাস গুপ্ত বি এ। 

স্থরেশচন্র দত্ত এম্ এ। 

আনন্দকিশোর দাস এম্ এ। 

স্ুবেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

দেবেজ্জন।থ মহিস্ত]। 

সারদাচরণ গঙোপাধ্যায় বি এ। 

হর্বনাথ সেন এম্ এ। 

মহ।মহেপাধ্ায় ভীযুক্ত ধীরেগর 
আচার্য কলিরত্জ। 

শ্রীযুক্ত দেবেব্দ্রনাগ মহিস্ত]। 

নুরেন্দ্রনাগ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 

ভুবনমোহন সেন এম্ এ। 

বন্গালী বেদান্ততীর্থ এম্ এ। 

আবেশচন্দ বন্দোপাধ্যায়। 

সহীশচক্র দাস বি এ। 

হেমচন্দ দেব গোস্গামী। 

কলীকুষ্ণ লিদ্ধাস্তশান্মী। 

2হু১চগ্ বায় এম এ। 

দেবেন্দরনাথ মহিস্তা। 

সারদাচরণ গান্থুলী বি 'এ। 

বনমালী বেদান্ততীর্থ এম্ 'এ। 

সুবেন্দনাথ চট্টোপাধায় এম্ এ। 

বনমালী বেদ।ভ্ততীর্থ এম্ এ। 
ভারকেশ্বর ভষ্টাচাধ্য। 

দেবেন্দ্রনাথ মহিস্তা | 

সিদ্বেশ্বর ঘোষ। 

» শুরেঙজনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ। 
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প্রথঘ বিশেষ অধিবেশনে কোচবিহার হইতে আগত মৌলবি আধানতুল্ল চৌধুরী 
মহাশয় “কাম্তাপুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ” শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। - স্থানীয় 
"কামরূপ অন্সন্ধীন-সমিতি” ও গৌহাটী শাখা-পরিষৎ মিলিত হইয়! এই অধিষেশনটির 
আয়োজন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনে রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক 

জীযুত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ মহাশয় প্রাচীন ভারতে লৌহ নির্মাণ সম্বন্ধে ম্যাজিক 
ল্যান্টার্ণের সাহায্যে একটি বন্তৃত। করেন। 

অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্জনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ 
মহাশয় গৌহাটী শাখার গ্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন এবং অষ্টম উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য- 

সন্সিলনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনম।লী বেদাস্ততীর্থ এম এ মহাশয় সভার প্রতিনিধি নির্বাচিত 

হইয়। রাজসাহীতে গিয়াছিলেন। | 

আলোচ্য বর্ষের প্রারভে তহবিলে মোট ৩২৮৭ ছিল। তন্মধ্যে সমস্ত ব্যয় বহন 
করিয়! বর্ষশেষে পরিষদের তহবিলে মোট ২৪২ আছে। 

ঢাকার “প্রতিত?” পত্রিকা এবং বঙগীক্ব-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 গৌহাটী শাখা-পরিষৎ 
নিয়মিতরূপে পাইয়াছেন। 

গোৌহাটী, ] প্ীভুবনমোহন সেন 

২র| জ্যেষ্ঠ) ১৩২২। সম্পাদক । 

বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষৎ 
বরিশাল-শাখ।, 

চতুর্থ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ । 

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, বি এল- সভাপতি । 
* দ্রেবকুমার রায় চৌধুরী__সম্পাদক। 

৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন। 

বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের বরিশাল-শাখ। চতুর্থ বর্ষ শেষ করিয়। পঞ্চম বর্ষে পদাপণ 

কিয়াছে। এখনও শৈশব অতিক্রম করিতে পারে নাই। 

৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের তালিক]। 

অধিবেশন তারিখ প্রবন্ধ লেখক 

প্রথম ২৮শে ভাদ্র "লিখন-বিদ্য1” শ্রীযুক্ত দীর্নধক্য্হ। বি এল। 
১৩২১ ্ যে 

দ্বিতীয় ২১শে কার্তিক ““যুগলরূপ” » পরেশনাথ সেন বি এ। 

তৃতীয় ৪ঠ|। পৌষ “'বঙ্গসাহিত্যে তৃদেব" * নিবারণচন্্র দাশগুপ্ত এমু এ, বি এল। 
্ ৃ 
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অন্নিবেশন তারিখ প্রবন্ধ স্বোখক 

চুর্থ ২৫শে পৌষ “নীল-পৃঁজা” (২র খও) শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন। 

পঞ্চম ২৫শে বৈশাখ *যোড়শ শতাব্দীর পূর্ববঙ্গ”দ বৃন্দাবনচন্ত্র পৃততুড। 
১৩২৭ . 

“গীতাঞ্জলি” গজিতেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এমএ, বিএল। 

বষ্ঠ ৪ঠা আবাঢ় “পূর্ববঙ্গের প্রাচীন 
| , , পাঠশালা”. গ মনোমোহন চক্রবর্তী । 
সপ্তম ১১ই আযাঢ় “বাঙ্গাল! ভীষার উৎপত্তি” শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন বি এ। 

অষ্টম ১৯শে আঘাঢ় “ধর্মের অভিজ্ঞতা”  » যোগেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
“যোড়ঠশতাবদীর পূর্ববঙ্গ” » বৃন্দাবনচন্দ্র পৃততু্ড। 

(২য় খণ্ড) 

নবম ১৫ই শ্রীবণ “বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি” » ভূপালকুমার দত্ত এম এ। 
বার্ষিক রি আশ্বিন “ন্বার্থ ও পরার্থপরতার 

উৎপত্তি ও বিকাশ", শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসগুগ্ড এম এ বি এল । 

গৃহনিন্মীণ-তহবিলে এখন পর্ধ্য্ত ৩১০২ টাক আদায় হইয়াছে । এতস্তি্ন সম্পাদক 
মহাশয়ের আনুমানিক ৫০**২ পাঁচ হাজার টাক। মূল্যের এক খণ্ড ভূমি ব্যতীত আরও 

ছুই সহম্রধিক টাকার প্রতিশ্রতি আছে। 
ভ্ীবিপিনবিহারী দাস গণ 

সহকারী সম্পার্দক। 

বঙ্গীয়-নাহিত্য-পরিষৎ 
বর্ধমান-শাখ। 

দ্বিতীয় বাধিক সংক্ষিপ্ত কাধ্যবিবরণ। 

বন্ধমান পরিষৎ-শাখার বয়স আজ ছুই বৎসর পূর্ণ হইল। আলোচ্য বর্ষে আমরা 
দুইটি সুবৃহৎ ব্যাপারের গুরুভার স্কন্ধে লইয়াছিলাম। একটি রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতির 
প্রতিষ্ঠা, অপরটি অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলম। আমাদের সমস্ত উদ্যম এই সম্মিলনের 

কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। আমাদের এই পরিধৎ-শাখাই জনসাধারণের সত। আহ্বান 
করিয়। অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন এবং পরিষৎশাখার প্রায় সমস্ত কর্মাধ্যঙ্ষ- 
গণ অভ্যর্থনা-সমিতির প্রধান কর্াধ্যক্ষরূপে সম্মিলনের জন্ত সারা বৎসর খাটয়াছিলেন। 
নতরাং প্রথম সাংবৎসরিক অধিবেশন ব্যতীত পরিষং-শাখার চারিটর অধিক অধিবেশন 
হয় নাই। 

অধিবেশন বিধয় লেখক 

১*ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১+*সাহিত্যের অর্থ ও পরিষদের কর্তব্য” ভ্ীদেবেজ্জরবিজয় বস্থ এমু এ, বি এল্। 
১ম লাংবৎসনিক 
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অধিবেশন বিষয় লেখক 

১ম মালিক, ১০ই শ্রাবণ, ৮ রামদাস বাবুঝপ জীবনী-_ভ্রীমঙ্গলপ্রসাদ্ রায় চৌধুরী। 
সে কালের বাঙ্গালীর বেশভূষা--ভ্ীরাখালরাজ রায়। 

বর্ধমানের পুরাতত্ব--শ্রীসিদ্বেশ্বর সিংহ বি এ। 

হয় মাসিক, ১লা। আশ্বিন,ণ সাধক কবি কমলাকান্ত--ভ্রীকালিদাস সন্ন্যাসী । 

৩য় বাসিক, ২*শে অগ্রহায়ণ, সেনপাহাড়ী ভ্রমণ-__শ্রীসিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ। 

প্রাণচন্দ্রের হরিহরমঞ্জল--জীরাখালরাজ রায়। 
রর্থ মাসিক, ২৯শে বৈশাখ, কবির খাদ্য__্রীসিদ্ধশ্বব্ সিংহ বি এ 

১৩২২, জ্রীধুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র--সতাপতি। 

» দেবেজ্রনাথ সরকা$ু- সম্পাদক । 

বর্ধারস্তে সভ্যসংখ্য1 ১০২ জন ছিল। বর্ষশেষে সভ্যসংখযা ১৩৪ জন ধাড়াইয়াছে। 

ইহার মধ্যে কয়েক জন অধ্যাপক ও সহায়ক-সদস্য আছেন। 

গত বৎসরের চাদ! হইতে আয় ৯৩২ ও শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র বস্থ মহাশয়ের গ্রদত স্থায়ী 

তাগারে দান ৯৯২ একুনে জমা ১৮৩২ । ৫২//১৯০ ব্যয় বাদে ১৩৮১০ উদ্বত্ত আছে। 

উদেবেন্দ্রনাথ সরকার 

সম্পার্দক। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

কালনা-শাখা 

সন ১৩২১ সাল। 

ছিতীয় বার্ষিক কার্যবিবরণী । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ--কালনা-শাখা ১৩২১ বঙ্গান্দে দ্বিতীয় বর্ধ বয়ঃক্রম মা 

করিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩* জন সাধারণ সভ্য ও ১১ জন অধাপক সত) নির্বাচিত 

হইয়াছেন। বর্ধশেষে সভ্যসংখ্য। ১৫৪ জন ছিল। রি 

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষদের ৮টি মাসিক ও ৪টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল্স।. 

কাল নার সুসজ্জিত *ক্লাব” কক্ষে পরিষদের সকল অধিবেশনই নির্ববাহিত হইয়াছে । .. 
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প্রথম বাধিক জবিবেশন 

১৫ই ফাল্গুন, শনিবার, শাখা-পরিষদের প্রথম বাধিক অবিবেশন সমারোছে সম্পন্ন 
হইয়াছে। সম্ভার সৌভাগাবশতঃ মাননীয় মহাঁরাজাধিরা গ্রীল শ্রীযুক্ত বর্ধমানাধিপতি 
স্ার বিজ্রয়চন্দ, মহতব. বাহ।ছুর, কে সি এস্ আই, কে সি আই ই, আই ও এম্ 

মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্ক.ত করিয়াছিলেন । 
ছাত্র-সভা 

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভার কার্ধ্য খুবই সন্তেষজনক । ছাত্রসভার নিয়মিত অধিবেশনে 

ছাত্রসভ্যগণ ৩২টি কবিতা ও ৬২টি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন । 

আমাদের অন্যতম বন্ধু ও সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত প্ডিত মন্সথনাথ কাব্যতীর্থের যত্বে 

কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ “কালিদাস-সমিতি”র সহিত কালনা-শাখা-পরিষৎ 

একযোগে কার্ধ্য করিবেন, স্থির হইয়াছে। 
বর্ধমানে অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিতা-সম্মিলন 

শাখা-পরিষদের নিয়লিখিত সদসাগণ বর্দমানের সাহিত্য-সশ্মিলনে যোগদান 
করিয়াছিলেন ;- শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র দত্ত বিএল,, শ্রীযুক্ত প্রীপতি ছুই বি এল, শ্রীযুক্ত শিবনাথ 
চট্টোপাধ্যায় বি ল, শ্রীযুক্ত শীশচন্দ্র মালিক, শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার সরকার, শ্রীযুক্ত 

কামিনীনাথ রায়, কাব্যবিনোদ, শ্রীমুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মিজ্্র 
এম্ এ, শ্রীযুক্ত ভবতারণ সাংখ্যতন্তরত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ 
কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সভাপতি-_শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল নন্দী বি এ, সবডিবিজনাল ম্যাজিষ্ট্রেট, কালন।। 

সম্পা্দক- শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ এল, এম এস্। 
আয়-ব্যয় 

আলোচ্য বর্ষে আয় হইয়াছিল সর্বসমেত ৫*।৬০ টাকা, ব্যয় হইয়াছিল বিবিধ 

প্রকারে মোট ২৭।/৫, বর্ষ শেষে ২৩1১৫ টাকা তহবীলে মৌজ্ুত আছে। 

কালনা, ভ্ীউপেন্্রনাথ নাগ 
২৮শে কাত্তিক, | সম্পা্ষক। 
সন১৩২২ সাল। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষুৎ 
দিশল্লী-শাখ। 

প্রথম সাম্বৎসরিক কার্ধা-বিবরণী 

বর্তমান রাজধানাঁ' দিল্লীস্থ শাখা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ ১৩২* বঙ্গাব্ষের ৯৮ই 

মাত তারিখে (প্রীপ্ী/ সরম্বতী পৃজার দিন) প্রতিঠিত হইয়! প্রথম বৎসর অতিক্রম. 

করিয়া এক্ষণে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। প্রথম সাঘৎসরিক কার্ধ্য-বিবরণ 
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শাখা-পরিষদ্দের বান্ধব, সদন্ত, হকার্স: টু দল" ব্ীয় াহত্া-রিং ও সাধারণের 
অবগতির জন্য উপস্থাপিত হইল। ট 

বিশেষ উৎসাহের বার্ড এই যে,. পরিষৎ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই বঙগভাষা! ও 

সাহিত্যের অকৃত্রিম অনুরাগী ও নুহৃৎ ন্বনামধন্ট মাননীয় মন্সহারাজ স্যার মণীজ্র- 
চন্দ্র নন্দী কে টি, সি আই ই, কে সি এস আই বাহাছুর দিল্লীতে উপস্থিত থাকিয়। শাখা- 
পরিষদে গশুভাগমন পূর্বক সভার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আপনার 

্বভাবসিদ্ধ বদন্যতার এই: নবীন পরিষদের উন্নতিকল্পে এককালীন ১**২ টাকা দ্বান 
করেন ও শাখা-পরিষদ্ধের নিয়ম অন্থসারে মহারাজা বাহাদুর ইহার রা বৃত 

হইয়াছেন। 
আলোচা বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় 

বস্থ.এম্ এ ও সুবিখ্যাত প্রত্নতব্বিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীশক্ষর ওঝা]! মহোদয় পরিধদের 
নিয়্মানুসারে বিশিষ্ট সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন। 

বর্তমান বর্ষের শেষে শাখা-পরিষদের সদস্ত-সংখ্য। ছিল ১২৫ এবং আলোচ্য বর্ষে কার্ধ্য- 

নির্বাহক-সমিতির ১৩টি অধিবেশন হইয়াছিল। রর 

দিল্লীতে নব রাজধানী স্থাপনের পর সরকারী ছাপাখানা! ও মহামান্ত কর্টোলার 

জেনারেলের দপ্তরে নিযুক্ত ভদ্র মহোদয়গণ দিল্লীতে আগমন করিয়া বৎসরাধিক কাল 
হইতে একটি গ্রন্থাগারের অভাব বড়ই অন্তব করিতেছিলেন। স্থানীয় এই অভাব 
পূরণের উদ্দেশ্টে পরিষদ্দের পরিচালকবর্গ ইহার অন্তর্গত একটি গ্রন্থাগার স্থাপন 
করিয়াছেন। 

দিল্লী অঞ্চলে বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ ব৷ পুথি পাওয়। যায় না। 
দিল্লীর প্রাচীন অধিবাসিগণের নিকট হিন্দি, উর্দ, প্রভৃতি ভাষায় লিখিত সম্গরন্থ- 

সমূহ ছুশ্রীপ্য নহে। এতদুদ্দেশো পরিষৎ একটি স্থানীয় অনুসন্ধান-সমিতি গঠন 
করিয়া এই সমস্ত মহামুল্য গ্রস্থাদির উদ্ধার ও অনুবাদের চেষ্টা করিতেছেন। ভরসা 
কর। যায় যে, আগামী বর্ষে পরিষৎ এইরূপ ছুই একথানি নষ্ট গ্রন্থের উদ্ধার ও বঙ্গানুবাদ 

প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন। 

: প্রধানতঃ অথণভাবে দিল্লী শাখা হইতে পত্রিকা প্রকাশের কোনরূপ অন্ষ্ঠান এখনও 
সম্ভবপয় হয় নাই। ৃ 

স্বাপর যুগ হইতে 'ভারতবর্ষের রাজধানী, ভারতেতিহাসের কেন্রত্বরূপ দিল্লী নগরী 
প্রন্থতত্বের লীলাস্থল। কিন্ত এই সববন্বীয় উপাদানসমূহের সংগ্রহ ও সুবিধা! গ্রহণের 
এতদ্বঞ্লে অন্তরায় অনেক। কিন্তু এত অভাব ও অন্থবিধার মধ্যেও পরিষৎ অন্ততম 
সহযোগী সম্পাদক যুক্ত সরোজনাথ”বাকচী মহাশত্বকে পাইয়। গর্ব অন্ুতব করিতেছেন। 
সরোজ বাবু এই এক বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবপায় সহকারে দিঙ্লী নগরী ও 
ডৃখপার্বর্তী নানা স্থানের পুপ্নাতন অট্রালিক। ও মসজিদ প্রস্থতির তথ্য সংগ্রহে ও প্রাচীন 
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হিন্দ: গ্রন্থাদির- পাণ্ুলিপ্রি সংগ্রহের বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। তাহার অরাস্ত 
পরিশ্রমের ফগাফল তিনি ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে শাখা-পরিষৎকে উপহার দিতেছেন। 

বাকচী মহাশয়ের মৌলিক আবিষ্ধারের মধ্যে *ইন্রগ্রস্থের পাষাণপ্রাকার” ও “ভীম- 

পদ্দচিহ্ছ” প্রধান। শেষোকজ্জ আবিষ্ষারটির রক্ষা সংবিধান করিয়। স্থানীয় মহামান্য চীফ 
কমিশনার মহোদয় ও পণ্ডিত বাকে রায় মহোদয় হিন্দগণের বিশেষ ধন্তবাদার্ঘ 

হইয়াছেন। 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আয় মোট 8৪৮।%* এবং বায় হইয়াছিল মোট ৩৪৪১৫ | 

বিগতপুর্বব গুডফাইডের ছুটিতে কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গীয়-সাহিত/-সম্মিলনের 
অধিবেশন হইয়াছিল। এতছৃপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া অন্ঠতম সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত 

বসম্তকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিল্লী শ।খার প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ধচারিবৃন্দ স্ব গ্ব কার্য্যতার সুচারুরূপে সম্পয় কত্ধিয়। 

এই শিশু শাখা-পরিষদের কৃতজ্ঞতাতাঁজন হইয়াছেন। 

নুনুর প্রবাসে নান। অপ্রকষ্ট আয়োজন ও অসুবিধার মধ্যে পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া আজ এক ধুৎসরকাল যেরূপ দক্ষতার সহিত কায্য নির্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, 

তাহার ফলাফল বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, এতদেশে পরিষদের জন্ম নিরর্থক হইবে 

না। 
সন ১৩২*-২১ সালে পঠিত প্রবন্ধ।দির তালিক। 

নিয়লিখিত মহোদয়গণ কর্তৃক নিয়লিখিত পপ্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল 7-- 

বিষয় ূ লেখক পাঠের তারিখ 

১। দিল্লীর ছুইটি মুসলমান সাধক শীঘুক্ত ললিতখোহন রায় ৩ ফাল্তুন 

(কুতব সাহ ও নিজামুঙ্িন আউলিয়া) ১৩২৭ 

২। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের কিয়দংশ পাঠ পাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঞ 

৩। সাহিত্যে ছুঃখবাদ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭ই ফাস্তন 

শত্তুচন্দ্র দত্ত এ 

৫। কুষ্ণকাস্তের উইল (সমালোচনা) নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ১ল। চেত্র 

৬। ইন্তরপ্রস্থের পাষাণ-প্রাচীর সরোজনাথ বাকৃচী এ 

৭। প্রাচীন ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত- 

পূর্বব অধ্যায় নির্মলচন্ত্র সান্ন্যাল ১৪ই চৈত্র 

৮। দিল্লীর পথে স্ুরেন্্রনাথ বন্দেযোপাধায় ওই ধেশাখ 

১৩২১৯ 

৯। ইন্তপ্রস্থ সন্ধে নানা কথা . সরোজনাথ বাকৃচি ঁ 

১০। ঈশ্বর (পদ্য) ভোলানাধ দাস ৩র! জ্যৈষ্ঠ 

১১। নাঙ্গালার 'রৰি' যর্তীজ্্রনাথ রায় এম্ এ এ 



7৬ সাহিত্য-পরিষৎ-প্র্জিক। 

বিষয় ৮.০ শলেখক পাঠের তারিখ 

১২। রাজস্থানের একাংশ ভ্রমণ জীযুক্ত নির্ধলচন্ত্র সান্ন্যাল ১৭ই জ্ঠ 

১৩। হিমালয়ের পাদৈকদেশে ভ্রমণ » 'সরোজনাথ বাকৃচি ৩5শে জোণ্ঠ 
১৪। আগরায় এক দিন », যতীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ ১৪ই আষাঢ় 
১৫। ইংরাজ সাধুর উপাখ্যান » সরোজনাথ বাকৃচী ২৮শে আধাঢ 
১৬। জয়পুর ও পুক্ষর-ভ্রমণ » টত্রলোক্যনাথ পাল ১৩ই শ্রাবণ 
১৭। ছুইখানি পত্র “ : » যতীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ ১৫ই কার্তিক 
১৮। নাটক ও নাট্যুশীলাঁর উৎপত্তি ., ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ৫ই অগ্রহায়ণ 
১৯। দিষ্লীর প্রাচীন ত্ প্রথম প্রস্তাব) ,, সরোঞ্জনাথ বাকৃচী ২*শে অগ্রহায়ণ 
২*। ভক্তিতত্ ৮. শম্তুচজ্ দত্ত ৫ই পৌষ 
২১.। গ্রন্থ ও পাঠক |] ,» নলিনীরপ্রন চট্টোপাধ্যায় ২৬শে পৌষ 

শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 

সম্পাদক । 

চিত্রশালার কার্ধয-বিবরণ 
আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদ্দের চিত্রশালায় ১৮টি মুদ্রা, দশাবতার মুর্তিযুক্ত একথানি 

তাআ্ফলক, ১৮টি প্রন্তরমুর্তি, টইল1 নামক বাদ্যধন্ত্র, বাশে লেখা ঠিকুজী, সামুদ্রিক 
বিনুক, বিষুপুরের তাস ও কয়েকথানি- আলোকচিত্র সংগৃহীত হইয়াছে। এতম্মধো 
বর্ধমান জেলাস্থ পা গ্রাম হইতে আবিফ,ত বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্ডের স্থবর্ণুদ্রা এবং 
অক্রহাস নামক পাঁঠস্থান হইতে প্রাপ্ত চামুণ্ডা বা মহানন্দার মুর্তি বিশেষভাবে উল্লেখ 
যোগ্য । যাহার অনুগ্রহ করিয়! পরিষদের চিত্রশালায় উক্ত মুদ্রাগুলি ও গ্রস্তর- 
মুর্তি প্রস্ৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাদের সকলের নিকট পরিষৎ বিশেধভাবে কৃতজ্ঞতা 
গ্রকাশ করিতেছেন। 

নিয়ে যুদ্রা ও. মূর্তি প্রভৃতির তালিক৷ দেওয়া! হইল ;__ 
ঞীনুরেন্্রনাথ রায় বি এল /১। বর্ধমান পাঙুগ্রাম হইতে প্রাপ্ত বালাদিত্য 

নরসিংহ গুপ্তের সুবর্ণ মুদ্রা । 
জীনারা়ণচন্্র নিক্বৌগী ঢ..17.5.২/২। নেপালের পয়স। 
ঞ্প্রকতচাদ বন্ধ ৮৬৩ । রামচন্দ্রী যোহর (1) 
ডাক্তার গীসরসীলাল সরকার ও --১*। প্রাচীন ছাচে ঢালাই কার্ধাপণ। . 

". জ্নগোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়" ১১১--১৩। জৈনপুরের শাকাবংশীয় সুলতান 
১২টি তামমুদ্রা ইব্রাহিম শাহ। 

৬/১৪। খিলজীবংশীয় আলাউদ্দীম্ মহত্বদ শাহ। 
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ভীচিতস্ুথ সান্তাল 

শীপৃশেন্মুমোহন সেহানবীশি.: ৮ 

শ্রীবতীন্ত্রনারাক্ঈণ রায় চৌধুরী 
শ্রীকিশোরীলাল চট্টোপাধ্যায় 

ডাক্তার শ্রীউমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ্ীঅহিতৃষণ মুখোপাধ্যায় 

জ্রীকামিনীনাথ রায় 

প্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য 

ভললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

প্ীরবীন্ত্রনারায়ণ ঘোষ 

ডাক্তার শ্রীসতোন্দ্রনাথ গোস্বামী 

শ্ীরাখালরাজ রায় ও শ্রীশিবদাস 
তেওয়ারী 

৮১৫ শাহ য় শাহ আলমের নামাক্ষিত লক্ষৌয় 
নবাব উজীরবংশের মুদ্রা । 

৮১৬। কার্ধাপণ। 

১৭-১৮। গ্রাচীন মুদ্রা । 
প্স্তরমুর্তি 

2১ । শঙ্খ-চক্র গন্ধা-পর্ধারী বিষুূর্তি। 
5২1 এ (দিনাজপুর হইতে প্রাপ্ত) 
%৩। এ (দেবগ্রাম হুইতে-প্রাণ্ড) 
5:81 এ 

5.৫। বিষুমূর্তি বর্ধমান, কুনুমগ্রাম হইতে প্রাপ্ত) 
রঃ | » ” (বড়বেলুন হইতে প্রাণ্ড) 
5৭1 কুর্তি €( » হইতে প্রাপ্ত) 
$৮। ভগ্ন হরগৌরী (শ্বেতপ্রস্তরের, হরিঘার হইতে &) 
%৯। প্রস্তরমূর্তির খণ্ড (দ্বিনাজপুর বহুল হইতে প্রাপ্ত) 
7১০ । বিষুমর্তির উর্ধদেশ এ 

9/১১। নর্তনশীল গণেশ এ 
%১২। গ্রস্তরমুত্তির মস্তক এ 
% ১৩। হরগৌরীমৃত্তি 

7১৪। বরাহমুন্তি এ 
শ্রীনগেন্জনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণ 5৫৫1 চামুণ্ডা বা মহানন্দামৃত্তি অট্টহাস হইতে প্রাপ্ত) 

এতত্তিরর শ্রীযুক্ত কুমার রমেব্দ্রলাল মিরের নিকট হইতে ৩০২ টাক। দিয়! পরিষৎ অতি 

সুন্দর ও ক্ষুদ্রকায় টি বুদ্ধ ও ২টি বোধিসত্মৃত্তি রুয় করিয়াছেন। 

জরীযতীন্ত্রকৃষ্ণ নিয়োগী 

প্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী 
জপৃর্ণেন্থুমোহন সেহানবীশ 
শীননীগোপাল মজুমদার 
শীতৃধর$জ্জ দাস বি এল 

ভীবসপ্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লত 

মহামহোপাধ্যাক্ন হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

বিবিধ 

১1 1২০০1]. ০15181 

২। সামুদ্রিক বিন্ুক 

৩। বাশে লেখ। ঠিকুঙ্জী 

৪1 দশাবতা রমূর্তিষুক্ত তাত্রপঞ্ 
৫। হরিদাস ঠাকুরের পাটের ফটো। 

৬। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহের ফটো 
৭। টুইলা বাদ্যযন্ত্র (বাকুড়া জেলায় প্রাণ্ড ) 
৮। বিষুপুরের তাস। . 

| শীনগেন্জনাথ বন 

চিঅশালাধ্যক্ষ ! 
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” গুখিশালার কার্ধ্যবিবন্ণগ 

১৩২১ সালের গ্রারভে হত্তলিখিত প্রাচীন পুধির সংখ্যা ২৫৩৫ ছিল। তৎপরে 

হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে ২৭১ খানি পুধি উপহারঘ্বরূপ পাওয়। গিয়াছে। 
টেন্কুর (বৌদ্ধ-শাস্ত্র) গ্রন্থমালার ২২৫ খণ্ড শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র“ঘে!ধ মহাশয়ের প্রদত্ত উপহার । 
উহাতে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাবায় রচিত, অধুন। ছু্প্রাপ্য বহু প্রাচীন গ্রন্থের 

তিব্বর্ীয় তরুগ্গম1 আছে। মূল্য ৩৫০০২ টাক1। 'ক্রীত পুথি ২৮৪। উঁহার ১২ খানি 
ছুল্পভ কেনগুর (বুদ্ধ-ব্ছন) গ্রন্থমালার অন্তর্গত পুরাতন হস্তলিখিত পুথি। শ্ট্ীধুক্ত রাখাল- 

দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৬**২ টাকায় এ লাটটি খরিদ করিয়! দ্িয়াছেন। পরিষদের 
সংগ্রহ মধ্যে এই তিব্বতীয় টে্গুর ও কেন্ছুর গ্রন্থের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুক্ত 
গগনেজ্জনাথ ঠাকুর মহাশন্ব ১১ খানি পুথি উপহার. দিয়াছেন। বর্ষশেষে পুথির সংখ্য। 

৩০৯৪ হুইয়াছে। 

বাঙ্গাল পু - ২৫৩১ 

সংস্কৃতি :, ৮০০ 

অসমীয়। ,, ৫. 

ওড়িয়া ,, ১ 

হিম্দী +, ১. 

পার্শা ৭, ১২ 

_তিব্বতীয় . ২৩৭ 

৩০৯৩ 

বিচ্ছিন্ন পাতা মিলাইয়া তিন শত পুথির উদ্ধার করা হইয়াছে। তিন শত উনসম্তর- 
খানিতে পুথির নাম, রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ, পত্রসংখ্যাদিযুক্ত বীজক দেওয়! 

হইয়াছে । সাড়ে তিন শত পুথি তালিকাভুক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। বাঙ্গাল! প্রাচীন 
পুথির তালিকা! যথাসম্ভব দ্রুতগতি অগ্রসর হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত পুধির 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল। 

১। প্রার্থনাবিলাস-_রামচন্ত্র দাস বিরচিত। রামচন্দ্রকূত 'প্রার্ঘনাবিলাস'+এর কোন 
- উল্লেখ পাওয়। যায় নাই। 

২। তত্তবায়কুলপঞ্জিক1। 

৩। মহ্াভারত-_-সভাপর্ধ-_রাম সরশ্বতী-বিরচিত (প্রাচীন অসমীয়| )। 
৪1 ভাগবত--অনস্ত কন্দলি-বিরচিত্ত। (প্রাচীন অসমীয়া)। 
৫) কালিকামঙ্গল__হরিচন্্র বস্-বিরচিত। গ্রন্থকার নৃতন। 
৬। শীতলামলল-_রামেশ্বর ঘোষ-রচিত। গ্রন্থকার নৃতন। 
৭। সত্যনারার়ণের পুথি-_কবিবল্পত-কত। 

£। লারলতাকারিকা--নয়োস্তম দাস-রচিত। সহজ মতের গ্রন্থ। 
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৯। উপাসনানির্ণর-জীব গোন্বামীর রচিত। 

১৯। অষ্টোত্তরঘষ্টি পদাবলা-_চশ্তীদ্দাসের ভণিতাধুক্ত। 
১১। নৌকাখণ্_বৃন্দেশ কবি-বিরচিত। গ্রন্থকার নৃতন। 
১২। ব্যবহারপ্র্দীপ। ( নীতিশাস্ত্র ) 
১৩। €বঞ্চব রসচরিত্র-_ভারত পগ্ডিত-রচিত । 
১৪। মুক্তাচরিত্র--স্বরূপ ভূপতি-বিরচিত। গ্রন্থকার নৃতন। 

জীরবীন্ত্রনারায়ণ থোষ। জীবসম্তরঞ্ন রায়। 

পরিষদ্গ্রস্থাগারের একবিংশ বার্ষিক কার্্যবিবরণ 
আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে গ্রন্থাগারে এ যাবৎ সংগৃহীত সর্বশ্ুদ্ধ সকল ভাষার ৩১,৬৫৬ 

খানি পুস্তক ছিল। ১৩২১ বঙ্গাবে ৩৬৬ খানি বাঙ্গাল! পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে; তন্মধ্যে 

৬খানি ব্রীত এবং ৩৬* খানি উপহার প্রাপ্ত এবং ৩৮৭ খানি ইংরাজী পুস্তকের মধ্য 

৫৩ থানি ক্রীত ও ৩৩৪ খানি উপহারপ্রাপ্ত এবং ৫২ খানি সংস্কৃত পুস্তকের মধ্যে ৩ খামি 

ক্রীত এবং ৪৯ থানি উপহা!রপ্রাপ্ত এবং অন্তান্ ভাষায় মুদ্রিত ১২ খানি পুস্তক ও ৫ খানি 

পুস্তিক। উপহারশ্বরূপ পাওয়া গিয়াছে । অতএব দেখা যাইতেছে, এ বৎসর চত্র-শেষে 

সর্বস্তদ্ধ ৩২৪৭৮ খানি পুস্তকের মধে। ১৬,৬১৩ খানি বাঙ্গালা পুস্তক, অবশিষ্ট ইংরাজী, 

সংস্কত, প্রাকৃত ইত্যাদি । এক্ষণে ১৩২০ সাল পর্য্যন্ত সংগৃহীত যাবতীয় বাঙ্গাল! পুস্তকের 
রচক্সিতার নামের বিষয়ানুসারিণী তালিকা প্রস্তত হইতেছে । উপন্যাস, উপাখ্যান। 
উপকথা, নাটক ও প্রহসন-__এই কয় বিষয়ের তালিক। প্রস্তুত হইয়াছে ; অন্ঠান্ত বিষয়ের 

পুস্তকগুলিরও তালিক। প্রস্তত-কার্যা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । বেঙ্গল লাইব্রেরীর প্রদ্দত্ত 

বাঙ্গাল! পুস্তকগুলিরও বিবয়-হ্ুচী প্রস্তুত হইতেছে । 
এক্ষণে এই পুস্তকগুলি সাজ।ইয়। গুছ ইয়া অ।লমারীতে রাখিতে হইবে। স্থানাভাব- 

বশতঃ পুস্তকগুলি বর্তমানে বাহিরে রক্ষিত আছে । আশ। করি, আলমারী সংএহবিময়ে 

পরিষদ্দের সদস্তগণ ও হিতৈষিবর্গ কিছু কিছু সাহায্য দানে বিরত থাকিবেন না। তজ্জন্ত 

পরিষর্ধের পক্ষ হইতে আমি এই ভিক্ষ। প্রার্থন৷ করিতেছি । 

এ বৎসর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটা গ্রন্থাগারের সাহায্য ৪৫০২ টাকা বাড়াইয়া 

৫২৫২ টাক! করিয়। দিয়াছেন। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের উন্নতিকরে মিউনিসিপ্যালিটার 
এই দান জন্ত তাহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। 

পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্তায় এ বারেও পরিষদের হিতৈধিগণ পরিবদ্গ্রন্থাগারে পুস্তক 

ও পব্জিক। উপহার দিয়াছেন। এই সমস্ত উপহারদ্াতূগণের মধ্যে বর্ধমানের মহারাজা ধি- 

রাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বিজগ্নচন্দ. মহ তাব. বাহাছুর। ৮ কৈলাসচন্্র সিংহ. শ্রীযুক্ত রামেন্দর- 

সুন্দর জ্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত মৃণালকাত্তি ঘোষ মহাশয়গণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 



৬০ সাহিত্য-পরিষং-পঞজিক' 

পরিষদের পাঠাগারে বসিয়। সর্বসাধারণে বাহাতে পুস্তক ও সংবাদপক্রা্ি পাঠ 

করিতে পারেন, তজ্জন্ত যথোচিত ব্যবস্থা কর। হইয়াছে। পরিষৎপাঠাগারেয় বিশেষ 

এই যে, সকল ছেলারই বাঙ্গাল! সংবাদপত্র এখানে দেখিতে পাইবেন এবং সব 

কাগজগুলিই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়। যায়। যাহার এই সকল 

পঞ্সিক। বিনিময়ে দিতেছেন, তাহার। পরিষদের ধন্তবাদার্থ। বিনিময়ে প্রাপ্ত সাময়িক 

পঞ্রগুলির মধ্যে ৬ খানি দৈনিক, €€৫ খানি সাগাহিক, ৫ খানি পাক্ষিক, ১৮ খানি 

মাসিক, একথানি ঘৈমাসিক, ২ খানি জ্মাসিক। ইহাদের তালিক। পরিশেষে সন্নিবিষ্ট 

হইল। | 

এ ৰৎসরে পরিষদের সদস্তগণ গ্রন্থাগার হইতে প্রায় ১৩০৯ পুস্তক পাঠ করিতে লইয়া- 

ছিলেন, এমন কি, তাহাদিগের-মধ্যে ছুই একজন মফঃম্বলের সদম্তও নিজে ডাক-বায় 
বহন করিয়। পুস্তক লইয়াছিলেন। 

জীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
গ্রন্থাধ্যক্ষ। 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত 
সাময়িক পত্রাদি 

দৈনিক 

(১) 17179 11111550522 0200157 (8) 1100 [1)0121) 1111101 

(২) 11)5 1391155169 (৫) বাঙ্গালা 

তে) 175 76171 (৬) দৈনিক বসুমতী 
সাপ্তাহিক ;__ 

(১) 1105 581080065 ১1990650601 (১১) আনন্দ-বাজার পত্ত্রিক! 

(২) 1015 [711)99০ 1১80191 (১২) এডুকেশন গেজেট 

(৩) 10175 11101217 15000115 (১৩) কাশীপুর-নিবাসী 

(8) 11)6 225001555 (১৪) খুলনাবাসী 

(8) 175 170171) [01405 19811721 (১৫) গৌড়দঁত 

(৬) 15 10559107021) (১৬) ২৪পরগণা-বার্তীবহ 
(৭) 10155 0২613 8190 [87071 (১৭) চারুমিহির 

৮) 11৩ 16162151012 (১৮) চুঁচুড়া-বার্থাবহ 

(৯) 2195 01016028174 081515061 (১৯) জাগরণ 

(১৭) 0185 ৬/০710 9100 05 ৩৬ (২৭) ঢাকাগ্রকাশ 

[01550380101 (২১) জিপুরা-হিতৈষী 



সীহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক] ৬৯ 

সাপ্তাহিক ;-_- 

২২) দর্শক (৩৯) মালদহ-সমাচার 

(২৩) আীহার (৪) মুরশিদাবাদ-হিতৈষী 
(২৪) নোয়াখালি-সন্মিলনী (১) মেদিনীপুর-হিতৈষী 

(২৫) পল্লীবার্ড। (৪২) মোসলেম-হিতৈষী 

(২৬) পল্লীবাসী (৪৩) মোহাম্মদী 
(২৭) পুরুলিয়া-দর্পণ (৪8৪) যশোহর 

(২৮). প্রন্থন (8৫) রঙ্গপুরদিকৃপ্রকাশ 

(২৯) বঙ্গবাশী (৪৬) রত্বাকর 

(৩০) বঙ্গরতু (8৭) শিক্ষা-সমাচার 

(৩১) বরিশাল-হিতৈষী (৪৮) সঞ্জীবনা 
(৩২) বর্ধমান-সব্জীবনী (৪৯) সন্ধর্শ-প্রচারক (হিন্দী) 

(৩৩) বস্ুমতী (৫০) সময় 

(৩৪) বীকুড়া-দর্পণ (৫১) সুরমা 

(৩৫) বার্াবহ (৫২) সুরাজ 

(৩৬) বিশ্ববার্তী। (৫৩) হিতবা্দী 

(৩৭) বীরভূমবার্ত। (৫৪) হিন্দু-রপ্িক' 
(৩৮) বীরভূমবাশী (৫৫) প্রবাহিণী 

পাক্ষিক ১ 
(১) 7) 001198171) (৪) আরামপুর 

(২) ধর্মতত্ব (৫) সন্মিপণনা 

(৩) প্রান্তবাসী 
মাসিক পত্রিক। ; 

(১) 08100602 [0101591519 1 929211)5 (১০) অর্থ্য 

(২) ৭1109 1091) (১১) অর্চন। 

(৩) 176210) ৪110 [198131911)655 (১২) অবসর 

(8) 20175 [71708 155169। (১৩) অলৌকিক রহস্য 

(8) 17700567% (১৪) আয্র্ষেদ-হিতৈধিণী 

(৬) ]09811721 2110 10০৩5011165 01601) (১৫) আর্যয-গৌরব 

/$51200 5০90150 ০1 73611291 (১৬) আর্ধ্য-প্রভ। ( সংস্কৃত ) 

€) 20105 [5৬15 (১৭) আর্ধযাবর্ত 

(৬) [513072181 0011585 0185952111৩ (১৮) আলোচন।. 

(৯) ০09169. 1:৩9871 (১৯) ইন্দু (হিন্দী) 



৬ 

(২) 

(২১) 

(২২) 

(২৩) 

(২৪) 

(২৫) 

২৬) 

(২৭) 

(২৮) 
৫২৯) 

(৩৯) 

(৩১) 

তে২) 

(৩৩) 

(৩৪) 

(৩৫) 

(৩৬) 

(৩৭) 

(৩৮) 

(৩৯) 

(৪) 

(৪৯) 

(৪২) 

(৪৩) 

(8৪) 

(৪৫) 

(৪৬) 

(৪৭) 

(৪৮) 

(৪৯) 
" ৫৫5) 

৫১) 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

পন্থা 

প্রজাপতি 

প্রতিভ। 

প্রবাসী 
গ্লীতি 

বঙ্গদর্শন 

বসুধ। 

বামাবোধিনী পব্জিক। 

বাহী (আসামী) 

বিজয়! 

বিদ্যোদয় ( সংস্কৃত) 

বীরভূমি 

বাবস। ও বাণিজ্য 

ব্যবসায়ী .... 

ব্রহ্ষবাদী 

ব্রহ্মবিচ্য। 

ব্রাহ্মণ-সম।জ 

বালক 

ভারতবর্ষ 

ডারত-মহিলা 

ভারতী 

ভিষকৃদর্পণ 

মহাজন-বদ্ধু 

মহিল। 

মানসী 

মাহিয্য-বান্ধব 

মাহিষ্য-মহিলা 

মাহিয্য-সমাজ 

যুবক 

যোগিসখা। 

যোগিসন্মিলনী পত্রিক1 

মাসিক পত্রিক1 ;-- 

উচ্ছাস (৫২) 
উৎসব (৫৩) 
উদ্বোধন (৫৪) 

উপাসন! (৫৫) 
কর্মকার-বদ্ধ (৫৬) 
কাজের লোক (৫৭) 

কাদশ্বরী ( সংস্কত )... (৫৮) 
কায়স্থ-পঞজজিক (৫৯) 
কূশদহ (৬৯) 
কৃষক 6৬৯) 

কবিসম্প্ ১. (৬২) 

কোহিনুর (৬৩) 
গল্প-লহরী (৬৪) 

গৃহস্থ (৬৫) 
চিকিৎস1-তত্ব-বিজ্ঞান (৬৬) 

চিকিৎসা-প্রকাশ (৬৭) 

ছাঅ-স্থহ্বদ্ (৬৮) 
জগজ্জ্যোতিঃ (৬৯) 

জন্মভূমি (৭০) 
জাহ্ছবী (৭১) 

ঢাকারিভিউ ও সম্মিলনী (৭২) 

তত্ববোধিনী পত্রিক। (৩) 

তত্ব-মঞ্জরী (৭8) 
তা লী-সমাজ (৭৫) 
তিলি-বান্ধব (৭৬) 

তোবিণী (৭৭) 

দেবালয় (৭৮) 

ধর্শ-প্রচারক (৭৯) 

নন্দিনী (৮০) 

নব্য-তায়ত (৮১) 
নাগরী প্রচারিণী পজিক। (হিন্দী) (৮২) 

নাটামলির (৮৩) লক্ষ্মী (হিন্দী) 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৬৩ 

মাসিক পত্রিকা ;-- 

(৮৪) শাশ্বতী (৯৭) সুধী 
(৮৫) শিক্ষ। ও স্বাস্থ্য (৯৮) সুপ্রভাত 

(৮৬) শিল্প ও সাহিত্য (৯৭) স্রভী 

(৮৭) শিশু (১০০) সুহৃদ 

(৮৮) সমাজ (১*১) সেবক 
(৮৯) সংসার-স্হদ (৮*২. সোপান 

(৯*) সম্মিলনী (১০৩) সৌরভ 
(৯১) সরম্বতী (হিন্দী) (১০৪) স্থাস্থ্য-সমাচার 

(৯২) সংস্কত-রত্বাকর ( সংক্কত ) (৯০৫) হাকিম 

(৯৩) সাধক (১০১) হিন্দু-পন্নিক। 

(৯৪) সাহিতা (১০৭)-হিন্দু-সথা। 
(৯৫) সাহিত্য-সংবাদ (১০৮) বৈশ্ব-পঞ্জিক। 

(৯৬) সাহিত্য-সংহিত। (৯০৯) গল্জীরা (দ্বিমাসিক) 

ত্রিমাসিক ৃ 
(৯) প্রভাত (২) রঙ্গপুর-সাহিতা-পরিষৎ-পন্জিক। 

লালগোলার রাজ রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর 
প্রদত্ত অর্থে গ্রন্থ প্রকাশের সর্ত ও নিয়মাবলী . 

১1 মত্প্রদত্ত অর্থ পর্রিবদ্দের স্থায়ী তহবিলের অন্তভূক্ত হইবে ও লালগোলা-তহবিল 
নামে উহার পৃথক্ হিসাব থাকিবে। 

২। তহবিলের মূলধন কোনরূপে বা কোন কারণে ব্যয় কর। হইবে না। অন্যন 

শতকর। ৪২ টাক! বার্ষিক স্থদে মিউনিশিপাল বা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেধশার খরিদ করিয়া! ব! 
বেঙ্গল ব্যাঙ্কের রূপ সুদে উহ] গচ্ছিত রাখ। হইবে । 

৩। অন্যন এক শত বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গাল! গ্রন্থ এঁ সুদের অর্থ হইতে মুদ্রিত 

ও প্রচারিত হইবে। গ্রন্থ সম্পাদনের ও মুদ্রণের ব্যয় ব্যতীত গ্রন্থ ক্রয় বা! বিতরণ 

বা! প্রচার জন্য কোন ব্যয় এ তহবিল হইতে লওয়! হইবে না। 

৪1 গ্রন্থ বিক্রয়ের জন্ত পরিষৎ উচিত মত ব্যবস্থা করিবেন এবং বিক্রয়লন্ধ অর্থ 

তহবিলে জম। হইবে । 
“৪ ৫। পরিষদের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি যথাসময়ে মুদ্রণের উপধুক্ত গ্রন্থ নির্বাচন 
করিবেন ও নিয় ধারান্ুসারে উহ1 অনুমোদিত হইলে উহা সম্পাঙ্দনের ও মুদ্রণের ব্যবস্থ। 

করিবেন। গ্রন্থের বুল্যাদিও নিদ্দিষ্ট করিয়। দিবেন। 
৬। নির্বাচিত গ্রন্থের নাম এবং আবশ্তক হইলে তাহার পাঙুলিপি সমস্স বা কিয়দংশ 
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তিনি অনুমোদন ন। করিলে উহ মুদ্রিত হইবে না; তৎপরিবর্থে অন্ত গ্রন্থ নির্বাচন করিতে 

হইবে। 

৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে ২৫ খণ্ড পরিষৎ আমাকে বা আমার নির্বাচিত ব্যক্তিকে 

বিন! যূল্যে দিবেন এবং পাঁচ খণ্ড পরিষৎ নিজের লাইব্রেরীর জন্য গ্রহণ করিবেন। 
অবশিষ্ট সমস্ত পুস্তক নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় হইবে। 

৮। প্রতি বৎসরের শেষে এই তহবিলের হিসাব ও এই তহবিলের ব্যয়ে প্রকাশিত 
গ্রন্থের বিক্রয়ের হিসাব আমার ব1 আমার নির্ববাচিত......নিকট পাঠাইতে হইবে । 

৯। সম্প্রতি আমি প্রতি বৎসর পরিষৎকে যে পৃথকৃ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকি, 

তাহাও এই তহবিলে ভুক্ত হইবে এবং তাহার হিসাঁবও উক্ত রূপে রাখা হইবে। 
যত দিন আমি এ বার্ষিক সাহাষ্য দান করিব, তত দিন এই তহবিলের অনুযায়ী এরূপ 
নিয়ম চলিবে। এই হিসাব পঞ্জিকার বার্ষিক কাধ্যবিবরণীতে মুদ্রিত হইবে। 

১০। এই সকল নিম পাঁধনৈ" বর্দি..পরিষৎ অসমর্থ হন বা যদি কোন কারণে 
পরিষৎ নুগড হয়, তাহা হইলে এই মূলধনের ট্টাকা আমার স্থলাভিযিক্তেরা৷ ফেরত 
পাইবেন। 

১১। উক্ত নিয়মগ্লি প্রতি বৎসর সাহিত্য-পরিঘদের পঞ্জিকামধ্যে বা কার্ধ্যবিবরণ- 
মধ্যে মুদ্রিত হইবে । 

লাজ। বাহাছুল্লেক্স হই আপঙ্ত ১৯১৮ তাল্সিখেলস প্রেস ম্ম 
--“ষষ্ঠ সর্তে প্রকাশার্থ পুস্তকের পাঞুলিপি অনুমোদনের ভার আমার অথবা নির্বাচিত 

কোন ব্যক্তির উপর রাথিবার প্রস্তাব আছে। আমার বা আমার নির্বাচিত ব্যক্তির 
অভাবে পরিষৎ নিজেই এ অনুমোদনের ভার গ্রহণ করিবেন।” 

ম্লাজ। বাহাছুলেল্ল ১১০১৪ তভাল্লিখেল পত্রে আমঙ্্স- 
“মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় 
এবং শ্রীযুক্ত রামেস্তসুন্দর ভ্রিবেদী মহাশয় একত্রে বর্তমান বৎসরে আমার প্রদত্ত অর্থ 
হইতে যে প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ কর। কর্তব্য স্থির করিবেন, সেই গ্রন্থ প্রকাশ করাইবার 
ব্যবস্থা করাইবেন।” 

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পত্র 
২৬ নুকিয়। স্ত্রী, কলিকাত।, 

্ ২১শে কার্তিক; ১৩১৮। 

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং-সম্প।দক 
| মহাশয় সমীপেযু--- 

সবিনয় নিবেদন, নু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইতিহাস, দর্শন, সমালোচন। ও বিজ্ঞান, এই চারি 

শ্রেনীর সাহিত্কা স্বকীয় শিক্ষনীয় বিষয়ের আলোচনায় বাবহারের জন বাল! সাহিত্যকে 

গগ 
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উপযোগী করিয়। তুলা যে অবশ্ঠ কর্তব্য, *তাহা! বোধ হয়, প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীই 
অন্ুমোদ্ধন করিবেন। এতছুদ্দেশ্তে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাবায় গ্রস্থাদি সন্মলন ও 
অনুবাদ করা আবশ্তক এবং বর্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন পূর্ববক উপযুক্ত বৃত্তি. 

দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে । এই ধারণায় বিগত মাঘ মাসে উত্তর-বঙ্গ- 

সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে “সাহিতা-সেবী” নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া- 
ছিলাম। তাহার ফলে, বহু সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-পরিপোধক এ বিষয়ে ওংস্ুক্য 
প্রকাশ করেন। এতদ্বারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া, গত বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ- 
সাহিত্য-সম্মিলনে একটি প্রস্ত।ব উপস্থাপিত করি এবং বহুল প্রচারোদেশে উহ। শ্বতন্তরভাবে 

মুত্রিত হইয়া! বিতরিত হয়।* এ প্রস্তাব পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। উক্ত সম্মিলনে. কাসিম- 
বাজারের বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যান্ুরাগী মহারাজ শ্রীধুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাছুর কর্তৃক 
উহ সমর্থিত হইয়। উপস্থিত সত্যমগ্ুলী কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল। 

বর্তমান উদ্দেস্ট-সাধনকল্লে কিছু পূর্ব হইতেই আমি অর্থননংরহে প্রবৃত্ত আছি। সম্প্রতি 
প্রধানতঃ আমার শ্রদ্ধেয় বদ্ধ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর বলায় চৌধুরী ও ভ্ীযুক্ত রাধাকুমুদ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের সাহায্যে ও অন্কম্পায় সংগৃহীত ৫*০*২ পাঁচ সহত্র টাকা আমি 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। নিয়লিখিত সর্ভে আপনারা এই 
অর্থ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব ;__ 

১। এই অর্থদবার] : 'সাহিত্য-স ংরক্ষণ-গ্রন্থাবলী”? নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা 

কর৷ হইবে। 
২। এই বৃত্তি দ্বার। ছুইটি কার্ধ্য সাধিত হইবে _ 
(ক) পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন । যথ। )--১০১52191, ৬/০)০1 প্রভৃতি 

পণ্ডিতগণের লিখিত গ্রন্থাবলম্বনে বাঙ্গাল। ভাষায় পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস রচনা করিতে 

হইবে। 

(খ) ফরাসী পণ্ডিত 3915০প্রণীত 'ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস” নাশক গ্রন্থের 

( বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়1 ) সরল বঙ্গানুবাদ । 

৩! কার্ধ্যপ্রণালী ;-- 

(ক) পুস্তকের কিয়্বংশ লিখিত হইলে, লেখককে উহ] বঙ্গীক্ব-সাহিত্য-পরিষদে বক্তৃতা- 

কারে পাঠ করিতে হইবে । তাহার পরে প্রবন্দগুলি বিভিন্ন মাসিক পক্রিকায় প্রকাশিত 

করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র গ্রন্থ অথব গ্রন্থের যে অংশটুকু স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত 
হইবার উপযুক্ত, তাহ] রূপে সাময়িক পক্ররে গ্রকা শিত হইলে, পরীক্ষকের নিকট এঁ রচন। 

স্পা ছা পপ আম্পেপীাাশিশিসসী সপ 

* ময়মনসিংহ-সহিত্য-সম্মিলনে গৃহীত প্রন্ত।ব,_“বঙ্গভাষার বিশেষ পুষ্টি ও জ্রীবৃদ্ধির উদ্দেন্টে এবং 

অন্ান্চ সমুন্নত ভাবার স্তায় তাহাকে উন্নত করিবার জন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশালী বিশেষজ্ঞ পঙ্িতগণ 

্বার। উপযুক্ত উপায়ে বিবিধ শাস্ত্রের গ্স্থর5না, সঙ্কলন ও অস্থবাদ করাইবার ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি ধন- 

ভাঙার স্থাপিত হওয়া. জাবস্টক ।” 

গনী 
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প্রেরিত হইযে। পরীক্ষকের মত্তব্য অনুসারে লেখককে উক্ত রচনার যথোচিত পরিবর্ডন 

করিতে হইবে। 
(খ) এই দুই পুস্তকেরই আলোচ্য বিষয় দশ্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এম এ, 

পি এইচডি মহাশয় এবং ভাঁধ। সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রলুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ ও শ্রীযুদ্ত 

হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশরগণ পরীক্ষক থাকিবেন। | 

(গ) প্রথম পুস্তক অস্ততঃ এক হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইয়া হুই বা! তিন খণ্ডে প্রকাশিত 

হইবে। 
ব্যয়ের হিসাব ;-- 

প্রথম গ্রন্থ ।-_ মুদ্রণ-_ ১৫৯০২ 

লেখকের পারিশ্রমিক-_ ১২০২ 

. পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক-_ ৩০০২ 

ভবিতীয্ গ্রস্থ।_-: মুদ্রণ হ্যা 
লেখকের পারিশ্রমিক-- ৭৫ ২ 

পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক-_ ২৫৪২ 

৫ | গ্রন্থের শ্বত্ব +-- ৫৭০৪২. 

(ক) প্রত্যেক গ্রন্থ হাজার কাপি করিয়! মুদ্রিত হইবে এবং পরিষৎ কর্তৃক উহার 

মূল্য নির্ধারিত হইবে । 

(খ) পরিষৎ কর্তৃক এরত্যেক গ্রন্থের ছুই শত কাপি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণকে উপহার- 

স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। আর লেখকের ইচ্ছান্ুসায়ে ২৫ কাঁপি পুস্তক বিতরিত হইতে 

পারিবে। 
(গ) অবশিষ্ট কাপিগুলি পরিষদের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। 
(ঘ) অন্যান্য সংস্করণ সন্বন্ধে পরিষদ্দের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার থাকিবে। 
৬। গ্রন্থের যে পরিমাণ অংশ এক ধণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহ] পরীক্ষক- 

গণের. মনোনীত হইবার পূর্বে কোন লেখক ন্যাষ্য পারিশ্রমিকের কোন অংশ 
পাইবেন ন।। 

৭। লেখক-নির্বাচন ;- 

(ক) সাধারণতঃ বাঙ্গাল।-সাহিত্যে লক্বপ্রতিষ্ঠ .এবং দেশীয় বা বিদেশীয় বিশ্ববিদ্া- 
লয়ে উপাধিপ্রাণ্ড ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ এই রচনা-ভার গ্রহণ করিতে পারিবেন না। 

(খ) শ্রীযুক্ত ডাজার ব্রজেজ্রনাথ শীল এম এ, পি এইচ ডি, শ্রীযুক্ত রামেন্রসুন্দর 
সিবেদী এম্ এ ও প্রযুক্ত হীরেজ্রনাথ দত এম এ মহাশয়গণকে লইয়। 'নির্বাচনাদি ও 
কার্ধ্যতার-লমিতি গঠিত হইবে। উত্ত সমিতি ধাহাকে গ্রস্থরচনা-বিষয়ে উপযুক্ত 
বিষেটনা করিবেন, তাহার? তাহাকেই আহ্বান করিয়া গরস্থ- রচন]-ভায় অর্পণ করিবেন! 
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(গ) রচনা-কার্ষ্োযর ভার পাইবার জন্ত কেহ আবেদন করিলে, তাহা গৃহীত 

হইবে ন। ূ 
৮। প্রকাশিত গ্রন্থদ্য়ের ভূমিকায় এই সংরক্ষণ-নীতি-প্রতিষ্ঠাবিষয়ক পত্র সংযুক্ত 

থাকিবে । পরিষদের পত্রিকা, পঞ্জিক। প্রভৃতিতে এই পত্র ও পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইবে। 
৯। সম্প্রতি বরেণ্য কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঘর্দনার জন্ত যে সমিতি 

গঠিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্তের সহিত আমার সম্পূর্ণ ও আন্তরিক সহানুভূতি আছে। 
যদি তাহার! রবীন্দ্র বাবুর সম্বর্ধন। উদ্দেশ্টে সংগৃহীত সমুদ্দায় অর্থ এই সাহিত্য-সংরক্ষণ- 

ভাগারে ( পূর্বববিবৃত সংরক্ষণ-প্রস্ত/ব অনুসারে) প্রদান করেন, তবে এই তাগারের 
৫০০২ পাঁচ সহত্র টাক] উক্ত সংগৃহীত অর্থের সহিত একযোগে “রবীন্দর-বৃতি” প্রতিষ্ঠার 
জন্ত নিয়োজিত হইবে এবং এই যুক্ত ভাগার হইতে প্রকাশ্তি গ্রন্থনিচয় “সাহিত্য-সংরক্ষণ- 
্রন্থাবলী-_রবীন্দ্র-বৃত্তি-গ্রাপ্ত” এই নামে'অভিহিত হইবে । : বিনয়াবনত 

শ্রীবিনয়কুমার সরকার । 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং-সম্পীদ্ক সমীপেষু 
সবিনয় নিবেদন-_ 

মহাশয়, 

পরলোকগত শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এন্ মহাশয় জীবিতকালে মালদহ জেলার 

সর্ববিধ উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক মালদহ-সমাজের হিত- 
সাধনে তিনিই সর্ব প্রথমে উদ্যোগী হইয়া আজীবন তাহার নানাবিষয্মিণী প্রতিভার সদ্ব্যব- 

হার করিতেন। 

শিক্ষাবিস্তারে তাহার অধ্যবসায় অনেক মালদ্রহবাসীর পথপ্রদর্শক হইয়াছে । শেষ 

জীবনে তিনি মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া- 

ছিলেন। 
তাহার সাহিত্য-সেবা সমগ্র বঙ্গদেশে স্ুপরিচিত। এ্ঁতিহাসিক প্রবন্ধরাজির দ্বারা 

তিনি মালদহের প্রাচীন কীর্ডিসমূহের প্রতি সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ 

হইয়1 লব্ধ গ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 
এই সকল কারণে বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের সহিত ইহার স্মৃতি সংযুক্ত করিয়া! রাখিতে 

বাঙ্গালী মাঞ্জরেরই ইচ্ছ। স্বাভীবিক। এতছুদ্েস্তে আমি আপনাদের হস্তে ৬**২ ছয় শত 

টাকা সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার! নিয়লিখিত সর্তে এই সামান্য দান 

গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হই। 
১। কোম্পানীর কাগর্জে অথব1 অন্ত কোন স্থায়ী লী কার্ধ্যে আপনারা এই টাকা 

লাগাইবেন। . ৃ 

২। ইহার বার্ধিক সুদ হইতে আপনারা একটি বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিবেন। 
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৩। এই বৃত্তির নাম__“রাঁধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি” থাকিবে । 
৪। বঙ্গতাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচনাবিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য এই বৃত্তি 

প্রদত্ত হইবে। | 
৫। পাশ্াত্য সাহিত্য হইতে প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন, প্রাণ্ড প্রবন্ধ পরীক্ষা বৃত্তি 

প্রঙ্ধান প্রভৃতি কার্ষের জন্য আপনার! উপযুক্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যাতিজ ব্যজিগণের সমিতি 

গঠন করিবেন। 

৬। বৃত্ধিপ্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিবেন। 

41 এই দানপত্জ আপনাদের প্রত্যেক পঞ্জিকা, কার্য বিবরণী প্রত্ৃতি মুদ্রিত পত্রিকায় 

উপযুক্ত স্থানে প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইবে এবং তাহার নীচে বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধের নাম 

এবং প্রবন্ধলেখকের নাম-ধাম প্রতি বংসর যথাক্রমে সন্নিবেশিত থাকিবে! 

বিনয়াবনত 

4-1-১১ শ্রীবিনয়কুমার সরকার । 

২৬ সুকিয়। স্রীট, কলিকাতা । সহঃ সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাত।। 

প্রবন্ধ ও বৃতিপ্রাপ্ত প্রবন্ধ-লেকের নাম 

বঙ্গাদ প্রবন্ধ বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রবন্ধ-লেখক 

১৩১৯  ণওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিত'” শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ বি এ। 
১৩২৯  &টেনিসনের কবিতায় কি  পুরস্কারযো গ্য প্রবন্ধ না৷ আসায় 

শিক্ষা কর! যায়।” পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই। 

১৩২১ পু এ এ এঁ। 

প্রতিমূর্তির তালিকা 
তত : 

১। রামমোহন রায়--পণিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত । 

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর--জীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রদত্ত। 
৩। মহবি দেবেজজনাথ ঠাকুর-_্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রদত্ত । 
৪। হেষচক্্র বন্দযোপাধ্যায়--হেমচ্জ-স্মতি-রক্ষা-সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত। 

চিত্র . 
১) বন্ধিমচ্জ চট্রোপাধ্যায়-শ্রীযুক্ত দিব্যদদুনুন্দর বন্দ্যোপাধায় ও শ্রীযুক্ত পুরেশ্ছু- 

৪১৪ স্বঙ্দর বন্দ্যোপাধ্যায় কতৃক প্রদত্ত। 

২] দমবন্ধ বিঅ--জীযুজ ঢারুচজ্জ মিত্র প্রভৃতি দীনবন্ধু বাবুর পুরেগণ কর্তৃক প্রদত্ত। 
৬। জঙক্ষয়কু্ার ছত--ত্ীযুক্ত সত্যেজনাখ দত মহাশয় কতৃক প্রদন্। 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৯ 
ভূদেব যুখোপাধ্যায়-_্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্র্থত | 
কালীগ্রসম্ন সিংহ-_শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয় কর্তৃক প্রদূভ। 

প্যারীচাদ মিত্র (টেকটাদ ঠাকুর )--শ্রযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র ও ভ্রাতৃগণ কতৃক 
প্রদত্ত । 

চন্দ্রনাথ বনু--পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত। 

জীশচন্দ্র মুমদার--৮ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কতৃক প্রদত। 

যোগেন্দ্রচন্্র বন্থু--শ্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ বনু মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 

রামতঙ্থ লাহিড়ী_ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় কতৃক প্রত । 

কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ব- শ্রীযুক্ত ত্র্যম্বকেশ্বর রায়-প্রদত্ত ফটো! হইতে 

পরিষদের ব্যয়ে প্রন্তত। 

আনন্দরাম বড়ুয়া-_ শ্ীধুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-দত্ত ফটো. 

মাইকেল মধুস্থদন দত্ত-_ হইতে পরিবদের ব্যয়ে প্রস্তত। 
রামগোপাল সেন--৬কালীপ্রসন্্ন সেন কতৃক প্রদত্ত। 

মাননীয় মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী--পরিষদের বায়ে প্রস্থত। 

রাজ! শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুর--পরিষদের বায়ে প্রস্তত। 

কালীকুষ্ণ ঠাকুর--শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কতৃক প্রদত্ত । 

রাজনারায়ণ বন্থু-_ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কতৃক প্রদত্ব। 

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তা__-ভাহার স্বর্গীয় পুর কক প্রদত্ত । 
উমেশচন্দ্র বটব্য।ল--শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ বটব্যাল মহাশয় কর্তৃক প্রন্নত। 

ঈশ।নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়--কতিপক্ন বন্ধুর দত্ত অর্থে পরিবদের যত্ধে প্রস্তত। 

স্বামী বিবেকানন্দ__-বেলুড় মঠাধিপতি মহারাজ ব্রহ্মানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত। 

মাইকেল মধুসথদন দর্ত-_শ্রীধুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদভ। 

রামযোহন রায়- পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত। | 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্াসাগর-_শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিগ্ারত্ব কর্তৃক প্রদ্বত। 

দুর্গাদাস কর-_শ্রীধুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় কর্তৃক প্রদত। 

রঞ্জনীকান্ত গুপ্ত--পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত । 

রামঙ্গাস সেন-ক্রযুক্ত মণিমোহন সেন ও জীযুক্ত বোধিসত্ব সেন মহাশয় 

কর্তৃক প্রদত্ত। | 

শিশিরকুমার ঘে।(ষ-_-শিশিরকুমার-স্থতি-সমিতির অর্থে প্রস্তত। 

 যোগেন্্রনাথ বিস্ভাভৃষণ-_-ঠাহার পুত ভ্ীযুক্ত সুরেজ্জরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
তরীযুক্ত শচীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রঙ্গত। | 
আচার্ধ্য সত্যব্রত সামশ্রসী-_তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত হিতব্রত সামরদ্র মহাশয় 
কর্তৃক প্রদষস্ত। 
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৩২। প্রিয়নাথ চক্রবর্তী-_তাহার তক্তগণ কর্তৃক প্রদত্ত । 

৩৩) বীরেশ্বর পাড়ে-তাহার পুণ্ত শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাড়ে মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 
৩৪। কুষ্চন্্র ম্ুমদীর-_-৬ শৈলেশচন্ত্র মজুমদার মহাশয় প্রদ্দত। 
৩৫। হরিনাথ বিগ্ভারত্ব-__রায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর প্রদত্ত। 
৩৬ | মিঃ ই, বি, হাভেল-_ শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রদত্ত। 
৩৭। হরধ্যানভঙ-শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্তৃক প্রদত্। 
৩৮। মদ্দন-তদ্ম-_ শ্রীযুক্ত গোপেন্্রমোহন ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত। 
৩৯। কতিপয় পুরাতন চিত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত । 

৪৪ | মেরী কার্পেন্টারের অদ্ষিত ক্লিফটন নগরে রামমোহন রায়ের সমাধি-_ 
শ্রীযুক্ত শশিপদ্ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গ্রন্থত্ত। 

৪১। সীতারামের কাঠির ধ্বংসাবশেষের ফটো-_্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার কর্তৃক 
প্রদত্ত । | 

৪২। কবিরাজ গঙ্গাধর সেন কবিরত্ব--লালগোলার রাজ। জীযুক্ত যোগীন্দ্রমারায়ণ 
রায় বাহাছুর প্রদ্মতত। 

৪৩। কেদারনাথ দত্ত শ্রীযুক্ত সচ্চিদধা নন্দ দক্-প্রদত্ত। 

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশন 
রাজসাহী 
১৩২১ বঙ্্রাব্ 

গত ১৬, ১৭ ও ১৮ই ফাস্তুন রবি, সোম ও মঙ্গলবার (১৩২১ বঙ্গাব্দ) রাজসাহী নগরে 

স্থগ্রশস্ত ভিক্টোরির] নাট্যগৃছে এই সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশন নুসম্পর হয়। “সবুজপত্র”- 
সম্পাদক প্রযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী এম এ, বার-আযাট্-ল মহোদয় সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন ও তাহার অভিভাষণ পাঠ করেন। - 

দ্বিতীয় দিবস 

এই অধিবেশনে নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল ১ 
সাহ্ত্ 

১। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম পালনের আবশ্টকত। ... মহামহোপাধ্যায়, পঙ্ডিতরাজ 
[. শীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করক্। 

২।* সংস্কৃত নাটকের জন্মকথা **' শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্ধ্য। 
৩। কথা-সাহিত্য ৫ ০০, ” জলধর সেন। 
৪। জ্ঞানদাসের পদাবলী ক » সতীশচজ রায় এম এ। 
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বঙগীক়্-সাহিত্য-পরিষৎ ও বাঙ্গালার 
প্রাচীন গ্রন্থ-সম্পদ্ ... জীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। 

বঙ্গীয় অধ্যাপক-জীবনী র্ গ. পণ্ডিত যোগেন্দ্রন্দ্র বিস্তাডূষণ 

(পঠিত বলিয়া গৃহীত )। 
সাহিত্যের ধার! ৮ শৈলেশনাথবিশি (&)। 
পদাবলী-সাহিত্য-সংগ্রহ ও প্রচার ৮ শিবরতন মিত্র (৬)। 
বঙ্গতাষার বর্তমান অবস্থা ... » জ্রীনাথ সেন (এ)। 

গ্রাম্য শততব .. *" ” রাজকুমার বেদ-স্বতি- 
| কাব্যতীর্ঘ (৬&)। 

আমরা ও আমাদের ভাষধু .** » রান কুমুদিনীকাস্ত 

গঙ্গোপাধ্যাম় (ঞ)। 

দর্শন 

চার্বাকের দর্শন ... ...  জবুক্ত পীতান্বর তর্কালঙ্কার। 

বৈষ্ব-দর্শন রড ৮ গিরীশচন্দ্র বেদাস্ততীর্ঘ। 

তস্ত্রে রাধার ৮ 48 ৪. সতীশচন্দ্র দিদ্ধান্তভৃষণ। 
কৃষ্তত্ব .... ১ ০১, ” বমাপ্রসাদ চন্দ (পঠিত বলিয়। গৃহীত) 
জন্মাত্তরবাদ 88. ৬ * প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্তী তত্বনিধি (এ)। 

ইতিহাস 

কুন্থমাঞ্জলিকার উদয়নাচার্য্যের কথা... শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। 

প্রাচীন যৌধেয় জাতি ... ... অধ্যাপক স্তরীযুক্ত রমেশচন্ত্র মন্তুমদার 
এমু এ। 

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ-গ্রসঙ্গ ...  ..* শ্রীযুক্ত পুর্ণচন্্র রাঁয়। 

গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ ..*৮ ০" অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক 
এম এ। 

সেন-রাঞ্জাদের সমুয়ে বাঙগালার বিস্তৃতি শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী । 

পৌগু বর্ধন নগরের মহাস্থান নাম 
হইবার কারণ কি ৮৮ ০৮১ প্রভাসচন্ত্র সেন বি এল। 

(পঠিত বলিয়া গৃহীত।) 
কৃষ্ককথ। *-* » রুমাগ্রসাদ চন্দ বি এ। 

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রপদ সববন্ধে 
কয়েকটি কথা ... ... অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ ঘোষাল 

এম্ এ। 
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৯। খখেদে আর্য্য জাতির' আদি জন্মভূমি 
ও শ্রীযুক্ত তিলক শ্রীযুক্ত নলিনীকুমার দত্ত এম এ। 

১০। বাঙ্গালা অক্ষরের মৌল্লিকতা ৮. * গৌপালচন্দ্র লাহিড়ী। 
১১। রাজসাহীর যৎকিঞ্চিং ১০১১ নৃত্যগোপাল রায়। 

১২। কান্তকুজের শ্রীমদগোবিন্দদেবের 

একখানি নবাবিষ্কত তাশাসন ...  » অনাদিনাথ রায় (পঠিত বলিয়। 
গৃহীত )। 

১৩। ক্রীসাপের হবর্ুদ্রা :. ৮ **৮ ৯. রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী 
বাহাছর (এ)। 

১৪। নৌসাধনোগ্যত বঙ্গ ১১৮১0 ৯ তারানাথ রায় ($)। 
১৫। প্রাচীন সমতট বান্গ্য ০:৮১ ননীগোপাল মজুমদার ($)। 
১৬। বীরভূম সম্বন্ধে যৎকিঞিৎ .... ** ১১ মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মহিমা- 

নিরপ্রন বায়  (্)। 
বিজ্ঞান 

১। কলক্কভঞ্জন . পা ৪ শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায়। 

২। জড় ও পরমাণুতত্ব ৪ ॥» বীরেন্দ্রভূষণ রায়। 

৩। উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যতৰ 9 ন্ 9) কেশবলাল বন্ু। 

৪। চর্ববণ ও পেষণ রঃ রা » নলিনীকান্ত বসু 
৫। কৃষি ৪ ॥)  টবগ্যনাথ সান্যাল বি এল, 

(পঠিত বলিয়] গৃহীত )। 

প্রবন্ধ-পাঠান্তে নিয়লিখিত প্রস্তাব কয়েকটি পরিগৃহীত হয় ;__ 
ইতিপূর্বে উত্তরবঙগ-সাহিত্য-সশ্মিলনের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্্রলাল আচার্য্য 

বিএ মহাশয় শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনার তার প্রাপ্ত হন। সম্মিলনের নির্দেশানুসারে রাজেন্দ্র 

বাবু “বাঙ্গলার প্রতাপ” ও “রাণী ভবানী” শীর্ষক ছুইথানি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছেন। 'এই ছুইখানি পুস্তক যাহাতে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিদ্ভালয়সমূহের পাঠ্য 
পুস্তকরূপে পরিগৃহীত হয়, সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ষ সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী 
মহাশয় তছ্ছিবয়ে একখানি আবেদন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্উরের নিকট প্রেরণ করুন, এই 
মর্দে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

_ সন্গিলনের অন্থবাদ-বিভাগের কার্যও আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীধুক্ত রাজেন্ত্রলাল আচার্য্য 
বি এ মহাশয় প্রসিদ্ধ ফরাসী উপন্তাস-লেখক ভুলে ভার্ণির ছুইখানি পুস্তক “আশী বিনে 
ভূপ্রদক্ষিণ” ও “বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ” নাম দিয়! অন্ুবাদ করিয়াছেন। এই কয়খানি পুস্তক 
যাহাতে বাঙ্গাল দেশের বিদ্যালয়সমূহে পুরস্কারযোগ্য গ্রস্থরূপে নির্দিষ্ট হইতে পারে, 
তক্িবয়ে সন্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীঘুজ সুরেন্দ্র রায় চৌধুরী বিহিড উপায় 
গ্রহণ করিবেন, এই মর্দে এক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। 
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অন্তান্ত ভাষায় যে সমস্ত উপাদেয় গ্রন্থ আছে, উহ। প্রাঞ্জল বাঙগাল। ভাবা অনুবাদ 
করিলে উহার ফলে বাঙ্গাল সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে, সম্পাদক এইরূপ 
প্রস্তাব করিলে নাটোরের উকীন শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ রায় মহাশয় আপাততঃ বালক- 
দিগের জন্য একখানি “সরল ভারতবর্ষের ইতিহাস” প্রণয়ন করিবার ভার গ্রহণ করেন। 

পরলোকগত কবি ব্ঙ্নীকাস্ত সেন মহাশম্মের পিতার “অভয়াবিহার” নামক 

একখানি হস্তলিখিত উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য আছে। যাহাতে সম্মিলনের স্থায়ী পরিচালন- 

সমিতির পক্ষ হইতে এ গ্রন্থখানি রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের গ্রন্থাবলীতুক্ত হইয়। প্রকাশিত 

এবং পরলোকগত কবির উত্তগাধিকারীদ্দিগরে উল্লিখিত গ্রস্থের সম্পূর্ণ উপন্বত্ব প্রদ্ধান 

কর! হয়, সভায় এইরূপ এক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। 

বগুড়ার সাধক কবি পরলোকগত গোবিন্দচন্ত্র চৌধুরী মহাশয়ের “সঙ্গীত-পুষ্পাঞ্জলি" 

ইতিপর্ব্বে রঙ্গপুর শাণা-পরিষদের গ্রস্থাবলীভূক্ত হইয়। মুদ্রিত হইয়াছিল। বর্তমননে 
মুদ্রিত সমস্ত পুস্তক নিঃশেধিত হইয়া যাওয়ার এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, কধির হু 
পরিবারবর্গের সাহাধ্যার্থে পরিচালন-সমিতি এ গ্রন্থ পুনর্শ,দ্রণের ব্যবস্থা করুন। 

প্রাচীন সংস্কত পুথিসমূহ হইতে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ভাষ্য দেখিতে পাওয়। যাক, 
&ঁ সমস্ত ভাষ্য উপবুক্ত টাকাসমন্থিত হইয়| বাঙ্গাল। ভাষায় অনুদিত হওয়। প্রয়োজন, 
এই মণ্ধে এক প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়। সন্মিগনের সম্পাদ্দক শ্রীযুক্ত সুরেন্রচন্দ্র রায় 

চৌধুরী মহাশয় ঘোষণ। করেন যে, পাবনার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ ন্যায়- 
দর্শনের অন্তর্গত বাৎস্য।য়ন-ভাষোর বিশদ অন্থবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের অধ্যাপক-সদস্য পঙ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রন্দ্র বিদ্যাভৃষণ 

শাখাঁপরিষদের অনুমতি অনুসারে “বঙ্গীয় অধ্যাপক-জীবনী” শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়নে 

প্রবৃত্ত হইক়াছেন। যাহাতে সমবেত সুধীবৃন্দ এবং বাঙ্গল। দেশের অধ্যাপকমগ্ডলী 
দেশের বর্তমান ও মৃত অধ্যাপক মহোদয়গণের জীবনী সংগ্রহ পুর্বক তাহাকে সাহায্য 

করেন, সম্মিনন-সম্পাদ্দক তদ্বিষয়ে বিশেষ ভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। 

এই সম্মিলন আহ্বানার্থ গঠিত অভার্থনা-সমিতির সভাপতির পদে নাটোরের মাননীয় 
মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর ও সম্পাদকের পদে প্রবীণ চিকিৎসক 

জীযুক্ত কেছারেশ্বর আচার্ধ্য বৃত হইয়াছিলেন। শ্ীন্ুবে্দ্রন্দ্র রায় চৌধুরী 
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য. সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক । 



বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন 
সপ্তম অধিবেশন 

সভ্ভাঞ্পত্তি-_্রীন্যুস্ত হ্বিজেত্দ্রননা্থ শীক্ষুব্ 

প্রথম দিন 

রি স্তান--কলিকাতা টাউন হল . 

সময়--২৭শে চৈত্র ১৩২০, ১০ই এপ্রেল ১৯১৫, শুক্র বার, 

অপরাহ্ু ২॥০টা হইতে ৫॥০টা 

১। (ক) নহবত । (খে) একতান-বাদন--ভারতী-সঙগীত-সমাজ । 

২। উদ্বোধন-সঙ্গীত-__“আমার বাণী”-_রচয়়িত-_শ্ীষুক্ত কালিদাস রায় বি এ, 

গায়ক-_ইউনিভারসিটি ইন্ট্রিটিউটের সদস্যগণ। 
৩। মঙ্গলাচরণ ও বঙ্গ-সাহিতা-প্রশংসা- (সংস্কৃত শ্লোক) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 

শ্রীযুক্ত ঠাকুরগ্রসাদ উপাধ্যায়। 

৪। আশীর্বচন-_বাঙ্গালী সাহিতাসেবীর, সাহিতা-হিতৈষীর উন্নতি-কামনা--সেংস্কৃত 

শ্লোক ) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ। 
£। মহামান্ত বঙমণ্ডলেশ্বর লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের উদ্বোধন-বক্তৃতা। 
৬। লর্ড কারমাইকেল মহোদয়কে কৃতজ্ঞতা জাপন, _ 

গ্রস্তাবক-_সার ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় কে টি, এম্ এ, 
ডি এল্। সমর্থক- মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়চাদ মহাতাপ 

বাহাছর, কে সি এস আই, কে সি আই ই; আই ও এম। 
৭। অভার্থনা-সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, 

সিআই ই মহাশয়ের অতিতাষণ। 

৮ । কবিতা-পাঠ,-_ 

(ক) শিব-মহিয়ন্তোত্র-_হুগলীর জজ শ্রীযুক্ত বরদ্ধাচরণ মিত্ত এম এ, সি এস। 

(খ) শ্বাগত---শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ দত্ত ( কলিকাতা )। 

(গ) সম্মিলন-- , জীবেজ্জকুমার দত্ত ( চট্টগ্রাম )। 

(ঘ) উদ্বোধন (১) », বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল্। 

(২) হরগোবিন্দ অন্কর চৌধুরী । 
৯। গত বর্ষের চট্টগ্রামের ষষ্ঠ সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়ন্র সরকার 

বি এল্ মহাশয়ের অভিতাষণ। * 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা * | ৭৫. 

১০। বর্তমান সন্মিলনের সতাপতি-বরণ,_ 
প্রস্তাবক-__মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্ত্র সিংহ বি এ বাহাছুর (ময়মনসিংহ, ছুসঙ্গ)। 

সমর্থক--মহারাজ +, শিরিজানাথ রায় বাহাছুর ( দ্বিনাজপুর )। 
অন্ুমোদক--মহারাজ +, মণীন্ত্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (কাসিমবাজার, মুর্শিদাবাদ) 

ও + অক্ষয়কুমীর মৈত্রেয় বি এল (রাজসাহী)। 

১১। সম্ভাপতি শ্রীষুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাবণ। 
১২। গত বর্ষের চট্টগ্রামের সম্মিলনের কার্যা-বিবরণ।_ 

পাঠক- শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত ( চট্টগ্রাম-সম্মিলনের সম্পাদক )। 

১৩। উক্ত কার্ধ্যবিবরণ স্বীকার প্রস্তাব, 

প্রস্তাবক-_-শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্্র দত্ত । 

সমর্থক- শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ বি এল. ঢোকা1)। 

১৪। বিষয়-নির্বাচন-সমিতি গঠন।-_ 

প্রস্তাবক-__ডাক্ত। র শ্রীযুক্ত প্রফুল্পচন্্র রায়, ভি এস সি, পি এচ. ডি 

সিআই ই ( খুলন1)। 

সমর্থক-_শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম এ (রাজসাহী )। 

দ্বিতীয় দিন 

সময়-__২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রেল? শনিবার, বেল ১১ট1 হইতে ৫টা। 

১। বেলা ১১ট] হইতে ১২ট1 পর্যস্ত চারিটি প্রবন্ধ-নির্বধাচন-সমিতির ম্বতন্ত্র 

স্বতন্ত্র অধিবেশন । 
২। বেলা ১২ট। হইতে ৫ট। পর্ধযস্ত চারিটি স্বতন্ত্র শাখার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিবেশন 

ও শাখাভেদে প্রবন্ধ-পাঠ। 

সাহিত্য-শাখা-_শ্তান,__-টাউন হলের দক্ষিণদ্বিকের মধ্য-সভাগহ। 

সতাপতি--মহামহোপাধ্যায় পঙ্ডিতরাঞ্জ কবিসম্তাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করতব 

| € রঙ্গপুর )। 

সম্পাদক--নযুক্ত ব্যোমকেশ যুস্তফী। 

ইতিহাস-শাখা__গ্ভান, _টাউন হলের প্রধান সভাগৃহের পূর্ববাংশ। 

সতাপতি-_শ্রীবুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল (রাঞ্জসাহী। 

সম্পাদক-- » চারুচন্দ্র বসু। 

দর্শন-শাখা-_স্তান,_টাউন হলের দক্ষিণ দিকের চি | 

সভাপতি-_ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় ডি এস্ সি (চাক )। 

সম্পাদক- শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ। 

বিজ্ঞান-শাখা-_স্থান,_টাউন হলের প্রধান সতাগৃহের পশ্চিমাংশ। 
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সতাপতি-_লীধুক্ত রামেজ্স্ন্দর জিবেদী এম এ ( রশিদাষাদ )। 

সম্পা্ক--গ্যুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ। 

দ্বিতীয় দিনের বিবরণ 

বেল। ১১টার সময় গ্রবন্ধ-নির্বাচনের জন্ত চারিটি সমিতির অধিবেশন হয় এবং 

সাহিত্য-শাথায় ২৬টি প্রবন্ধ, ইতিহাস-শাখাক় ১২টি প্রবন্ধ, বিজ্ঞান-শাখাক্স ২০টি প্রবন্ধ 

এবং দর্শন-শাখায় ২১টি প্রবন্ধ পঠিত হইবে বলিয়। নির্দিষ্ট হয়। 

সাহিত্য-শাখা | 

সাহিত্য-শাখার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পগ্ডতরাজ কবিসম্ত্রাট শ্রীযুক্ত যাদবেশবর 

তর্করত্ব মহাশয় কর্তৃক তাহার নিজের অভিভাষণ পঠিত হইল। তাহার পর নিম্নের 
প্রবন্ধগুলি পঠিত হইল।-__ 
১ ব্যক্তি ও জাতি-_ লেখিকা শ্রীমতী সরলাবাঁল' দ্বাসী (কলিকাত? )। 

এই প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত মহাশয় পাঠ করেন । 
২। নারী-জীবনের উদ্দেশ _-ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাধখ্াযাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঢাক1)। 

৩। বাঙ্গাল! ছন্দ-_শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল. ( চট্টগ্রাম )। 

৪। ললিত-কলাভাবে হিন্দু-সঙ্গীতের বিশেধস্ব-শ্রীধুক্ত জানকীনাথ গুপ্ত এম এ, 
বি এল. (হুগলী )। 

৫। প্রেম-বৈচিত্তয--জীযুক্ত ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী (২৪ পরগণ। )। 
৬। ভারত-শিল্পের অস্তঃগ্রকৃতি-_শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার (বীরভূম) । 
৭। প্রাচীন সংস্কত-সাহিত্যে বর্ণিত পুম্পক-রথ 

কি বাস্তব পদার্থ, অথব। কবি-কল্পন। মাত্র-_মহারাজ শুযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ। 

৮.। বাঙ্জাল। ভাষায় আধুনিক ক্রিয়াপদ পচন1-_শ্রীযুক্ত ডাঃ উপেন্দ্রনাথ নাগ 

এল এম এস (বর্ধমান) । 

৯। সাহিত্যে সঙগীত--শ্রীযুক্ত শরচ্চন্্র সিংহ (কলিকাত1)। 

১০.। বাঙ্গাল! মুসলমানগণের মাতৃভাষ1!-_-মুনসী আবছুল করিম € চট্টগ্রাম )। 

অতঃপর সময় উত্তীর্ণ হওয়াতে অগ্যকীর সভাভঙ্গ হয় এবং অবশিষ্ট প্রবন্ধ পরদিন 
পঠিত হইবে বলিক্ন। স্থির হয়। 

দর্শন-শাখা 
ডাক্তার জযুক্ত প্রসন্নকৃমার রাস ডি এস শি সভাপতি মহাশয় নিজ অভিভাষণ পাঠ 

করিলে পর নিম্নের লিখিত প্রবন্ধগুজি পঠিত হইল । 
১। হর্শম ও আগম-_শযুক্ত রায় বাহাছুর ৃেন্নোরাস়ণ সিংহ, 

পাঠক, শ্রীযুক্ত হীরেজ্নাথ দত । 
২।- শব্জরন্ম ও স্ফোটবাছ-_ভ্ীযুক্ত রায়বাহান্ধুর যুনাথ মঝমঙ্গার। 
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৩। অই্বৈতবাদ _মহাষহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। 

৪1 স্যাষ্টিতত্ব__-ভ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিস্বাভূষণ। 

৫1 হিন্দু দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ সাংখা-বেদাস্ততীর্থ। 

৬। বিরোধ ও সামঞ্জস্য - শ্রীযুক্ত থগেন্দ্রনাথ মিত্র । 

৭। ন্যায়-দর্শন__-মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ । 

৮1 জীব ও জন্মীস্তর- শ্রীযুক্ত বিজয়কঞ্ণ দাস গুপ্ত । 

৯। বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক ক্রমবিকাশ _শ্রীধুক্ত কিমুরা। 

এই পর্য্যন্ত পড়া হইলে সময় উত্তীর্ণ হয়। অবশিষ্ট প্রবন্ধ পরদিন পড়া হবে বলিয়। 

গিত থাকে । 

ইতিহাস-শাখ। 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করি স্বীয় অভিভাধণ 

পাঠ করেন। তৎপরে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পড়া হইতে লাগিল :-_ 

১। বৌদ্ধ জাতকের উপযোগিতা-- শ্রীষক্ত রাঘসাহেব ঈশীনচন্্র ঘোষ এম্ এ। 

২। বক্রিয়ার গ্রীকরাজা__ » আুবেজ্দ্রনাথ কুমার । 

৩। বৌদ্ধযুগে জ্ঞানচর্চচা__ ৪. গুণালঙ্কার মহাস্থবির | 

৪) বৌদ্ধধর্ম মৌর্য শিল্পে__ এ রুমাপ্রসাদ চন্দ । 

৫ | মহাকবি তাসের আবির্ভাবকাঁল-_  » গ্রামথনাথ চৌধুরী এম্ এ। 

৬। যবছীপে হিন্দু-সা হিত্য__ এ গণপতি রায় বিদ্বাবিনোদ্দ। 

৭। উত্তর-বঙের প্রত্ব-সম্পৎ-_ *» কুমার শরৎকুসার পায় এম্ এ। 

৮। একতালার ছুর্গ- , বীরেন্্রনাথ বস্ত ঠাকুর বি এ। 

৯। সারদ্বাতিলকের রচনাকাল-_ « গিবিশচন্ত্র বেদাত্ততীর্ঘ। 

১০। দ্রাবিড় জাতির দ্রাবিড়ী সাহিত্য. »% যজ্ঞেম্বর বন্দোপাধ্যায় 

বিজ্ঞান্শাখ। 

বিজ্ঞীন-শীখার সভা পতি শ্রীযুক্ত বামেন্ত্রম্ন্দর ঝ্সিবেদী মহাশয় আসন গ্রহণ করিয়। 

তাহার অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কতকট। পড়া হইলে ভাহার অসুখ 

বোধ করিতে থাকে? তিনি বাধ্য হইয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়কে 

বাকী অংশটুকু পাঠ করিতে দেন। অভিভাধর্ : পড়। হইয়া গেলে তিমি সভা হইতে 

বিদায় লয়েন এবং ভাক্তার প্রযুক্ত প্রচুল্লচন্দ্র রায় ম্হাশয়কে সভাপতির আলন পরি- 

গ্রহণ করিতে অন্ধুরোধ করিয়া সভ! পরিত্যাগ করেন। ডাক্তার রায় সভাপতির 

আসন গ্রহণ করিলে ডাঃ শ্রীযুক্ত ডি, এন মল্লিক মহাশয় “আলো ক-বিজ্ঞানের ইতিহাচ্দ” 

নামক প্রবন্ধ পাঠ করেম। এই প্রবন্ধ পড়া হইয়া গেলে, বিজ্ঞান-শাখার সত্যগণের 



৭৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

কটোগ্রাফ লওয়! হয়। তাহাঁর পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদিন্ু রায় মহাশয় আলোক- 
বিজ্ঞান সন্বদ্ধে কতকগুলি প্র্রক্রিয়। প্রদর্শন করেন। অতঃপর যথাক্রমে নিয়ের প্রবন্ধগুলি 
পড়া হইতে থাকে ;__ 

১। 

| 

৩। 

৪। 

€& | 

৬ | 

ণ। 

৬ । 

৯ । 

১৬ 

৯২। 

১৩। 

১৪1 

৯১৫1 

৯৬। 

১৭ 

১৮ 

১৯ । 

৪ ২০। 

ব্যাবর্তন-তব্বের সাহায্যে প্রতিফলন ও 

বর্তন সন্ধে অনুসন্ধীন-_ শীযুক্ত জগদিন্দু রায়। 

অদৃশ্য রাসায়নিক জগৎ অধ্যাপক +, মণীল্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
কাচা খাস্তের সহিত পুষ্টি-সম্বন্ধ-_ , নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য | খ্খ্টি 

আয়ুর্ধেদে শরীর-তত্ব-_ কবিরাজ », অমৃল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্র 

প্রাচীন ভারতে প্রাপ্ত ধাতুর নমুনা_অধ্যাপক ,, পঞ্চানন: নিয়োগী । 
পবন-চক্র- ॥ রায় সাহেব ++ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। 

পাঠক--» রাজশেখর বসু । 

পিগারীর পথে তাত্রল-_ , সুরেশচন্দ্র দত। 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড উপস্থিতিতে 

এসিটোনের উপর নাইটি,ক অস্ত্রের ক্রিগ্না_শ্রীঘুক্ত গিতেন্ত্রনাথ রক্ষিত । 
চরকের তেষজ-কল্পন1-_ কাবরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানায়ায়ণ সেন শাস্ত্রী । 

চিকিৎনা-শাক্ত্রোপযোগী অশ্লজন ্রত্ততকরিবার 
একটি সহজ ও সরল উপায়-- যুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ। 

আধুনিক কারখানাপ্রধান গ্বানসমূহ 

ও তাহাদের ভৌগোলিক বিবরণ-_শ্রীধুক্ত শরৎলাল বিশ্বাস। 
অঙ্গারবাহী স্তরমধ্যস্থ চর্পগগোলক-_,, হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত । 

লাভোয়াসিয়ের রাসায়নিক ন্যায়__,, নলিনীকান্ত বন্ু। 

জ্যোতিষিক মানযস্ত্র-_ শীঘুক্ত তারকেশ্বর তষ্টাচার্য্য ৷ 

পাঠক-_শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেনগপ্ত। 

ক্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ -_ শ্রীযুক্ত ছুর্গাশক্ষর ভট্টাচার্ষা। 

* পাঠক-_জ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাশ গুপ্ত। 

মশক- প্রভাব জন্ত ম্যালেরিয়া কি না শ্রীযুক্ত প্যারীশক্ষর দাসগুপ্ত। 
নিয্ললিখিত গ্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল ৪ )-- 
খনিজ টাইটেনিয়াম, তাহার ক 

পরিমাণ নিরূপণ ও ব্যবহাবুগ্ত-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রন্দ্র নাগ । 
নূতন উপায়ে যুক্ত-লবণ গঠন__ » রসিকলাল দভ। 

রাম-তুলসীর তৈল-_ * ক্ষিতিভূষণ ভাছুড়ী। 
মন্কুষ্য জাতির অভিব্যক্তির সহিত বাস্া 

জগতের কি সমন্ধ-_ ডাঃ” ইন্দুমাধব মল্লিক। 

টি 
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সতাধিবেশনের লময়ে ডাক্তার রায় মহোদয় কিয়ৎকালের জন্য সভাস্থল পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন ও ডাক্তার ভি, এন মল্লিক মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
অতঃপর সর্ববসন্মতিক্রমে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় আগামী বর্ষের জন্য বিজ্ঞান- 

শাখার সভাপতি, শ্রীযুক্ত হেমচন্্র দাশগুপ্ত মহাশয় সম্পাদক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। 

এই দিন সন্ধ্যার সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থবোধচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় আলোক- 
চিত্রাদির সাহায্যে “আহারে বিজ্ঞানের ব্যবস্থা” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। এই 

বক্তৃতায় ডাঃ মহলানবীশ ম্যাজিক ল্যাঠনের ছবির সাহায্যে স্বাস্থ্য-রক্ষার পন্য আহার- 
তন্বের সর্বববিধ ব্যাপার ব্যাখা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গ 

অনেকে এই বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং অনেকে ইউনিভারসিটি ইনৃষ্টিটিউটের 
অনুঠিত “চন্দ্রগুপ্ত” নাটকাতিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। 

তৃতীয় দিন 
সময়--২৯শে চৈত্র ১৩২০, ১২ই এপ্রেল*৯১৪, রবিবার, বেল! ১১ট1 হইতে ৫টা 

সাহিত্য-শাখা 
বেল! ১১টার সময় সাহিত্য-শাখার পুনরায় অনিবেশন হয়। সর্বসম্মতিক্রমে 

প্রথমে কাসিমবাজারের মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নিয়্লিখিত প্রবন্ধ- 

সকল পড়া হইতে থাকে । দ্বতীয় প্রবন্ধ-পাঠের পর মহাযহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর 

তর্করত্ব মহাশয় আসিয়া সভাপতির আনন গ্রহণ করেন। ্ 
১১। রেনিটির পদকর্তা।__শ্রীষুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যক্ঠ। 

১২। বঙ্গ-সাহিত্যে ইউরোপীয় প্রতাব- শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী এম্ এ। 
১৩। কান্ত কবির রস-তাষ--শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত। 

১৪। বংশোতৎকর্ষ-বিধান ও বর্তমান হিন্বুসমাঁজ--শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

এম্ এ। 

১৫| সাহিত্যের আভিজাত্য -শ্রীধুক্ত ধাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ। 
১৬। বঙ্গ-সাহিত্যের অতাঁব ও অভিযোগ-শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ ঘোষ। 

১৭। ধন্ম ও ভাষা-_ডাঃ শ্রীযুক্ত প্যারীশক্ষর দাস গণ । 

_১৮। বঙ্গভাবায় আমঘুর্বেদীয় গ্রন্থ প্রণয়ন-_শ্রীযুক্ত কবিরাজ স্ুধাংগুত্ষণ সেনগুগু। 

১৯। চণ্তীদাস--শ্রযুক্ত গোপালমন্দ্ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। 

২০। কালিদাসের ধর্ম-__গ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকূমার দত্ত। 
অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির লেখক উপস্থিত না থাকায় সেগুলি পঠিত 

বলিয়। গৃহীত হইল। ৪ 

২১। কালিদাস ও অঙ্বঘোষ-_শ্ীযুক্ত সুরেশটজ্জ সেন এম এ। 



৮৩ সাহ্ত্য-পরিষং-পঞ্জিকা রী 

২২। বঙ্গীক্প মুসলমান ও সাহিত্য--কুমার প্রধুক্ত অনাথকুষ দেব । 
২৩। র্রাসত্ীয় সমাজ-নেতৃত্ব _শ্রীবুক্ত অক্ষয়কুঘার সরকার এম্ এ। 
২৪। বঙ্গ-সাহিতোর বৃহত্তম গ্রন্থ-_-ভ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র । 
২৫। মালীর যোগান-_শযুক্ত চন্দ্রকুম।র ঘে। ূ 

৯৬। বিশ্বের অসীমত্ব ব1 অনন্তের অন্বেষণ-__শ্রীধুক্ত শৈলেন্্রনাথ সরকার এম্ এ। 

| . ইতিহাস-শাখা 
বেল] ১১ টার সময় ইতিহাঁস-শাথার পুনরায় অধিবেশন হয়। এই শাখার সভাপতি 

প্রযুক্ত অক্ষয়কু্দখী মৈত্রেয় মহাশয় সন্ভাপতি ছিলেন ৷ পূর্বদ্িনের নিয়লিখিত প্রবন্ধগুণি 

পড় হয় ৮ 

১১। বিক্রমপুর ও নিন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ। 
১২। কালিদাসের জন্মস্থান-_ » মহামহোপাধ্যায় ভাঃ সতীশচন্দর বিদ্াভিষণ। 

১৩। প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি-- + ধোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার | 
৯৪। আর্শ্যাবর্ডে কান্যকুজের প্রভাব-_: +, প্ণানন বন্দ্যোপাধ্যায়। 
১৫। সামস্তরাজ লোকনাথ » ঝাঁধাগোবিন্দ বসাক এম এ। 

ইহার পর সময় না থাকায় নিয়ের লিখিত প্রবনঠীগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয় ;__ 
১। নরবলি-_ কুমার শ্রীযুক্ত অনাথরুষ্ দেব। 
২। ইশা খ।_ +। কেছ্জারনাথ মন্কৃমদ্ধার! 
৩। গড়বেতার প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও ভগ্নাবশেষ--মহেন্দ্রনাথ দাস। 

৪) পরীসার প্রসঙ্গ__ ৮» প্রিযকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

৫) উত্তরবঙ্গের পীরকাহিনী-_ »« মাননীয় মুন্সী আমানতুল্লা। 

ছুই বিন ব্যাপিয়৷ এই ইতিহাস-বিভাগের অধিবেশন চলিয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের 
শেষভাগে প্রাচীন ভারতের “সার্বভৌম নরপতি” নামক বিষয় সম্বন্ধে একটি এরতিহাসিক 

আলোচন। গ্রবন্তিত হয়। তাহাতে এক পক্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, 
জীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, বায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত যহুনাথ মক্ষুমদার ও শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশ- 

চঞ্জ বিদ্তাভৃষণ যোগদান করেন। অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত :রমাপ্রসাদ চন্দ, পি, চৌধুরী, 

শীযুক্ত স্বরেজজনাথ কুমার ও নাটোরের মাননীয় মহারাজ বাহাছর যোগদান 
করিয়াছিলেন। 

| দর্শন-শাখা। 

বেল। ১১টার সময় দর্শন-শাখার পুনরায় অধিবেশন হয়। এই শাখার নির্দিষ্ট সভাপতি 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুসন্নকুমার রাক্ক মহাশয় আসিয়া পৌছিতে ন। পারায় মহামহোপাধ্যাক় 
জক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ. ডি মহাশক্ সভাপতি নসর | 
ঘামে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গিনি পড়া হয়) 
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১৯1 : বৌদ্ধ-দর্শনের তিহাসিক তত্ব-__ভ্ীযুক্ত বেরীমাধব বড়ুয়া। 
১১। রামানুজ কতৃকি বৌদ্ধমত খওন-- » ধীরেশচন্্ বিষ্তারত্ব। 
১২। অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষ-_- » রামসহায় কাব্যতীর্থ। 

বেলা ১টার সময় পূর্ধবদিনে বিভক্ত চারিটি শাখা! আবার একত্র হইয়া সন্মিলনের 
অধিবেশন আরম্ভ হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শারীরিক অনুস্থত1- 

বশতঃ উপস্থিত হইতে ন! পারায় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্ত্র নন্দী বাহাহরের প্রস্তাবে 

মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিতরাঁজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ব মহাশয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করেন । অতঃপর শ্রীযুক্ত বক্ষিমচন্ত্র মিত্র মহাশয়ের “উদ্বোধন” নামক কবিতা, 

শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী মহাশদ্ধের “উদ্বোধন” নামক কবিতা, শ্রীযুক্ত সত্যেন্্র- 

নাথ দত্তের “ম্বাগত” নামক কবিত] এবং শ্রীযুক্ত জীবেন্ত্রকুমার দত্তের লিখিত “সম্মিলন” 

নামক কবিত। পঠিত বলিয়! গৃহীত হইল। 
তৎপরে নিম্নলিখিত পরলো কগত সাহিতা-সেবিগণের জন্য সভাপতি মহাশয় সন্মিলনের 

পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করেন ;- 
১। গৌরীশঙ্কর দে। ২। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। ৩। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ৪। স্মুব্।- 

চক্র মি্র। ৫1 চন্দ্রশেখর বস্থ। ৬। হ্রিশ্ন্দ্র কবিরত্ব। ৭। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব। 

৮। শরৎকুমার লাহিড়ী। ৯। হৃধীকেশ শান্ত্রী। ১। হামিদ আলী। ১১। নগেন্জনাথ 
চট্টোপাধ্যায় । ১২। শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় । 

অতঃপর নিয়লিখিত সঙ্ধললগুলি যথারুমে প্রস্তাবিত, সমধিত, অনুমোদিত ও শ্বীককৃত 

হইতে লাগিল ;__ 
১। (ক) ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বর্তমান বৎসরে সুইভিশ একাডেমী 

হইতে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। এই জন্য বঙগীয়-সাহিত্য-সন্মিলন বিপুল আনপ্দ 

প্রকাশ ক্রতেছেন। 

(খ) ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাগ ঠাকুর মহাশয়কে নোবেল পুরস্কার দেওয়াতে এই 
সম্মিলন উক্ত একাডেমিকে অশেষ ধন্যবাদ জাপন করিতেছেন। 

গে) কলিকাত। বিশ্ববিগ্ালয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাবুর মহাঁশয়কে “ডাক্তার অব 

লিটারেচার” উপাধি প্রদান করিয়। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, 

তজ্জন্ত এই সম্মিলন উক্ত বিশ্ববিগ্ভালয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। 
প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ (চট্টগ্রাম )। 

সমর্থক- ১১ যজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (মুরশিদাবাদ )। 

অনুমোদ্ক--» প্রসন্নকুমার রাহ (মালদহ )। 

২। বঙীয়-সাহিত্য-সন্মিলন ও বনীয় প্রাদেশিক সমিতি, মহন্গদীয় শিক্ষা-সমিতি ও 

মহঙ্মদান লীগ যাহাতে পরস্পরের অন্তরায় না হইয়া আপন আপন অধিবেশন করিতে 

পারেন, তাহ। বাছনীয়। 
৯ | 



৮২ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক। 

প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ( ময়মনসিংহ )। 

সমর্থক » গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( বর্ধমান )। 
৩। পূর্বোক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উভয় পক্ষই এই বিষয়ে পরামর্শ 

করিয়। ইতিকর্তব্য স্থির করিবেন। কিন্তু একই স্থানে একই সময়ে যাহাতে উক্ত 

সন্মিলনগকলের অধিবেশন ন! হয়, এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে । 
প্রস্ত/বক-- শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মন্কুমদার এম্ এ (ঢাক1)। 

সমর্ক-- *% ব্রিপুরাচরণ চৌধুরী (চট্টগ্রাম )। 
অন্ুমোদক-- ১, ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী ( কলিকাত। )। 

৪। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গাল! ভাষ। ও সাহিত্যকে যেমন পাঠ্য বলিব! নিন্দি 

করিয়াছেন, সেইরপ যুক্তগ্রদেশের ও পঞ্চনদ প্রদেশের বিশ্ববিদ্ভালয়ের বর্তৃপক্ষগণকে 

বান্গাল৷ ভাষ। ও সাহিত্য স্ব শ্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিবার জন্ত অন্গুরোধ 

কর] হউক। 

প্রস্তাবক--্রীযুক্ত বসম্তকুমার ভট্টাচার্য ( দিল্লী )। 
সমর্- » পগ্ডিত বান্ুদেব মিষ্জ (কাশী)। 
অন্ুমোদক-_-১, রজনীকাত্ত চক্রবত্( মালদহ)। 

৫। ভারতবর্ষের বিভিন্ন তাষার সাহিত্যস্লম্মিলন .ও বঙ্গীয়-সা হিত্য-সম্মিলনকে 
পরস্পরের সহানুভূতির ব্যবস্থা! করিবার ভার সক্মিলন.পরিচালন-সমিতির প্রতি অর্পিত 

করা হুউক। 

্রস্তাবক--্তীযুক্ত বিহারীলাল সরকার (কলিকাতণ )। 
সমর্থক- * ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী (রঙগপুর ) 
অন্গমোদক--,, সতীশচন্দ্র রায় ( পাবন। )। 

৬। (ক) বাঙ্গালা ভাষাতে উচ্চশিক্ষা! (0০011621765 ৪09081107) ) বিস্তারের 
ব্যবস্থার জন্য আপাততঃ জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎকে অনুরোধ কর। হউক । 
€খ) পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যা বঙ্গভাষায় অধ্যাপনার জন্ত গবর্মেন্টের নিকট 
আবেন কর। হউক। 

(গ) আতুর্ধেদে পারদর্শা মহোদয়গণকে বঙ্গতাষায় আযুর্ধেদ অধ্যাপনার জন্ 
অন্গুরোধ করা৷ হউক । 

প্রস্তাবক-শ্রীয়ুক্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (কলিকাতা )। 
সমর্ক- ,, পঞ্চানন নিয়োগী (রাজসাহী)। 
অনুমোদক-- », স্থৃধাংগুভূষণ সেন গুপ্ত (ঢাক1)। 

৭। বাজাল৷ ও আসাম প্রদেশ হইতে প্রকাশিত সমস্ত বাঙ্গালা পুস্তক যাহাতে 
এক এক খণ্ড পরিষৎ- পুস্তকাঁলয়ে উপহার গাওয়। যায়, তজ্জন্ত সেখানকার গ্রন্থকার, 
ুজাবস্থের অধিকারী ও পুস্তক-প্রকাশকম্িগকে এই সক্ষিলদ নুয়োধ বরিতেছেন। 



সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিক! ৮৬. 

প্রস্তাবক-_শ্ধুক্ত হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ (যশোহর)। 

সমর্ক- » মুন্সী আবছুল করিম (চট্টগ্রাম)। 

৮। আগামী বর্ষের জন্য সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হইল। 

প্রস্তাবক- শ্রীযুক্ত রায় যছুনাথ মজুমদার বাহাদুর (যশোহর)। 

সমর্থক- "” দুর্গাদাস লাহিড়ী (হাওড়া)। 

, অন্থমোদক-_,, বীরেশ্বর সেন (নদীয়া) । 

৯। তৎপরে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সম্মিলনের উপকারিত। ও প্রয়োজনীয়তা] সন্ধে 

বন্ততা করেন 3 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকুঞ্ণ গোস্বামী । 

১ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্র, এম্ এ, বি এল। 
» বৃন্দাবনচন্ত্র ভট্টাচার্ধ্য । ' 

»১ বিপিনচন্দ্র পাল। 

১*। অতঃপর প্রতিনিধিগণকে ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন কর। হয়। 

প্রস্তাবক-_্রীসুক্ত পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায়। 
সমর্থক-- » শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় । 

অন্ুমোদক-_», মৌলবী আবছুল গফুর । 
১১। সন্মিলনের নিয়লিখিত হিতৈষী ও উপকারকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর। হক্স। 

(ক) কপিকাত। মিউনিসিপ্যালিটি--টাউনহল ব্যবহার করিতে দেওয়ার জঙ্য | 
(খ) শ্রীবুক্ত হরেন্দ্রঞ্ শীল--১* নং হেষ্টিংস গ্ত্ীটস্থ ।ঠাহার বাড়ীর দ্বিতল 

ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্ত | : | 

(গ) শ্রীযুক্ত দেবগ্রসন্ন ঘোষ--১২নং হেষ্টিংস স্ত্রীটস্থ বাড়ী ব্যবহার করিতে 
দেওয়ার জন্য৷ 

(ঘ) ইগডিয়। ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ-_মুসলমান-প্রতিনিধিগণকে স্থান দ্বান জন্য । 
() কলিকাত1 ইউনিভাগিটির স্ুমিয়ার মেম্বরগণ-_পগ্রতিনিধিগণকে “চন্ত্রগুপ্ত” 

অভিনয় দেখাইয়। সব্বর্ধনার জন্য এবং “আমার বাণী” সঙ্গীতের জন্য । 

(5) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার সরকার--তাহার অফিসে সম্মিপনের অন্ুসন্ধান-কাধ্যালয় 

| স্থাপন করিতে দেওয়ার জন্য । 

(ছ) ভারতী-দঙ্গীত-সমাজের কর্তৃপক্ষগণ-- একতান-বাদন জন্য । 
(জে) বেঙ্গল কেমিক্যাল এও ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড কোং কর্তৃপক্ষ গণ। 

প্রতিনিধিগণের জন্ম সিরাপ ও দস্তমঞ্জন বিনামুল্যে দেওয়ার জন্য । 
প্রস্তাবক-_মাননীয় মহারাজ প্রযুক্ত মণীন্ত্রচুজ নন্দী বাহাছুর । 

. সমর্থক--- * জলধর সেন। | রি 

১২1. অতঃপর কাসিমবাজায়ের মাননীয় মহারাজ বাহাছ্ছর জানাইলেন যে, আগামী 



৮৪ সাহিত্য-পরিষং-পঞ্জিকা। 

বর্ষে বর্ধমানের মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্ধমানে সন্িপনের অধিবেশন করিবার 

অন্ত সন্সিলনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যোহরের রায় শ্রীযুক্ত যছুনাথ মজুমদার 
এম্ এ, বি এল্ বাহাছ্বরও যশোহরে সম্থিলনকে আগামী বর্ষে আহ্বান করিলেন এবং 
প্রযুক্ত হেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ যহাশয়ও এই নিমন্ত্রণ সমর্থন করিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির 

হয় যে, আগামী বর্ষে বর্ধমানেই অধিবেশন হইবে এবং তৎপরবৎসর যশোহরে 
অধিবেশন হইবে । 

১৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রতিনিধিগণের পক্ষ রঃ 
সন্মিলনের কর্তৃপক্ষগণকে. অভ্যর্থনা-সমিতিকে এবং শ্বেচ্ছাসেবকগণকে ধন্যবাদ প্রদ্ধান 

করেন এবং মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাব দমর্থন করেন। 

১৪। এই সময়ে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানা ইলেন যে, ময়মনসিংহের 
অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবানুসারে বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের হস্তে সদৃগ্রন্থ প্রণয়ন জন্য 
ভ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ৫০০*২ পাঁচ হাজার টাক! দিতে প্রতিশ্রুত হইয়। 
২৯০০২ ছুই সহত্র টাক] দিয়াছেন এবং গত বর্ষে চট্টগ্রামে প্রতিশ্রুত রাজসাহীর রাণী 

কুন্ুমকুমারীর +**২ এবং ত্রিপুরার মৌলবি দৌলা আহাম্মদ মহাশয়ের প্রতিশ্রুত ৩*২ 
টাক! পাওয়। কাকে; | এই জন্ত তাহাদিগকে ধন্তস্কাদ দেওয়া হইল। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্্র সমাজপতি মহাশয় স্পতি মহাশয়কে ধস্তবাদ দ্রিলে পর 

সম্মিললের কার্য শেষ হয়। 
বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষৎ 
মন্বিরে (২৪৩-১ নং অপার সারকুলার রোডে) একটি বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী খোলা 

হইয়াছিল। আচায্য গ্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাহার ছাত্রগণ প্রেসিডেন্দী কলেজের বসশালায় 

যে সমস্ত নূতন যৌগিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান-জগৎকে স্তত্ভিত 
করিক্নাছেন, সেগুলির নমুনা! এই প্রদর্শনীতে দেখান হয়। তত্তিন্ন বেঙ্গল কেমিক্যাল 
এগ্ড ফার্্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কদ ও টেকৃনিক্যাল ইন্সটিটিউট সম্প্রদ্দায় ও অন্তান্ত বহু ব্যক্তি 
তাহার্দের আবিষ্কৃত ও গ্রস্তত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রার্দিও প্রদর্শন করেন । 

অষ্টম বাধিক সাধারণ-সন্মিলন-সমিতি 

কলিকাতা ্ীযুক্ত.লারদাচরণ মিত্র এমএ, বিএন্ 
জীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর (সভাপতি) ৮» স্বরেশচন্দ্র সাজপতি 

» ভাঃ জগদীশচন্দ্র বন্থ এম এ, ডি এসসি, মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ্দ সর্ধাধিকারী 

সি আই ই, সি এসবই ু এম এ, বিএল, 

৮ ভাঃ প্রযুনচ্জ রায় পি এচ ডি,' না রায় রাজের শান বাহার এমএ 
ভিএস্পি,দি আই ই ' » প্রযুননাথ ঠাকুর 



সাহিত্য-পরিষৎ”পঞ্জিক৷ 
শ্ীযুক্ত কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ 

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ 

বিনয়কুষার সরকার 

সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এমএ 

. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যাক্স 

॥ বতীন্ত্রমোহন রায় 

রমেশচন্দ্র য্জুমদার এমএ 

মৌলবি ওয়াহেদ হোসেন 
মোহম্মদ মোজাম্মেল হকৃ 

হাওড়া 

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী 
» রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 

২৪ পরগণ। 

» ডাঃ আবছুল গফুর 

হুগলী 

» অক্ষয়চন্ত্র সরকার 

» অদ্বিকাচরণ গুপ্ত 

বর্ধমান 

মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার বিজয়া 

মহাতাব বাহাদুর কে সি এস আই, 

কে সিআই ই, আই ও এম্ 
যুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল্ 

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ 

জ্যোতিঃপ্রসাদদ নিংহ 

শশিভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাখালরাজ রায় বিএ . 

বীরভূম 

শিবরতন নিজ. 

৮৫ 

মেদিনীপুর 
শ্ীযুক্ত মনীধিনাথ বসু এম এ, বিএল. 

॥» সত্যেন্দ্রনাথ বসু 

» ক্ষিতীশচন্ত্র চক্রবর্তী 

বাকুড়া 
? বামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মুরশিদাবাদ 
মাননীয় মহারাঁজ জীবুক্ত মণীন্দ্রন্ত্র নন্দী 

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 
» যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

»» যোগীন্ত্রগ্রসাদ মৈজ্ঞ 

যশোহর 

" বায় বাহাদুর যছুনাথ মজুমদার 

এম এ, বিএল 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 

নদীয়া 

1 

5৯ 

“মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌনীশচন্ত্র রায় বাহাছুর 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন 

» আশুতোষ রায় 

॥ গীণপতি বায় 

॥ লঙগিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এমএ 

বাঁকীপুর 

» যদুনাথ সরকার এমএ 

১ যোগীপ্রনাথ সমাদ্দার বিএ 

৮ মথুরানাথ সিংহ বিএল্ 

* কুচবিহার 
প্ীযুক্ত ফোকিলেশবর ভট্টাচার্য এম এ ১ 
৪ মৌলবী আবছুল হালিম 



৮৬ সারিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 
মালদহ 7. শ্রীযুক্ত রাধাগ্োবিদ্দ বসাক এমএ 

গ্রীবুক্ত হরিদাস পালিত | ৮» পঞ্চানন নিয়োগী এমএ 

* প্রমথনাথ মি | বরিশাল 

॥. ক্কতরণ সরকারি, * যুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী 
* রজনীকান্ত চক্রবর্তী গ নিবারণচন্দ্র দাসগুণ্ড এম এ, বিএল 

বগুড়া * প্রতাপচন্জর মুখোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত মৌলবী আবছুল হামিদ আলি ৮. হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

* প্রভাসচন্দ্র সেন বি এল ৪ আশ্ততোব সেনগুপ্ত 

পাবন। » রাজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 

শীযুক্ত রণজিৎচন্ত্র লাহিড়ী এম এ, বি এল্ ফরিদপুর 
”» সতীশচন্দ্র রায় এম এ তি দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী 
«৪ মম্মধনাথ মজুমদার : . আনন্দনাথ রায় 
৪ সীতানাথ অধিক রী এম এবি এল. » - রওশন আলী চৌধুরী 

দিনাজপুর ১ গ্রমথরুমার কৃত 
মহারাজ যুক্ত সার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এ ময়মনসিংহ 

কে সিআই ই মহারাজ জীযুক্ত কুমুদচন্্র সিংহ বিএ 
শযুস্ত হেমচন্দ্র সরকার এম এ শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী এমএ 

” নলিনীকাস্ত ভ্উশালী * প্রমথনাথ রায় চৌধুরী 

* যোগীন্রচত্্র চক্রবর্তী এমএ, বিএল্ গ. ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী 
রঙ্গপুর ৮. কেদারনাথ মজুমদার 

জ্ীবুক্ত স্থরেন্জরচন্দ্র রায় চৌধুরী *» সতীশচন্দ্র চক্রবত্তণ 

* মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর ঢাকা 
৮. তর্করত্ব শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ম্ুমদ্ধার এমএ+। 

*গ অন্নদাচরণ বিদ্যালক্কার »এ উপেক্দরচন্দ্র গুহ এম এ, বিএল্ 
* সেখ রেয়াভুদ্িন জাহন্মর ” উপেন্দ্রন্্র গুহ এমএ, বি টি 
». মৌলবী তস্লিমুদ্দিন আহম্মদ » অন্কলচন্দ্র সরকার এমএ 
» ভবানীপ্রসর লাহিড়ী.কাব্যব্যাকরণতীর্ঘ * নৃপেক্দ্রনাথ দত্ত এমএ 

শ্ীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র বিউমু শ্রীযুক্ত রাধাকাস্ত আইচ 

* জুমার শরৎকুষার রায় এমন: ত্রিপুরা 
» রমাপ্রসাধ চন্দ বিএ শ্রীযুক্ত করেল জা টাটা 
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স্বাধীন ত্রিপুকক 

জীযুক্ত ছিজদ্ধান দত্ত এম এস্সি 

চট্টগ্রাম 
যুক্ত মুনসী আবছুল করিম 

»॥ শশাক্ষমোহন সেন বিএল্ 

« ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী 
* হরিশ্চন্দ্র দত্ত 

» জীবেক্রকুমার দত্ত 

পার্বত্য চট্টগ্রাম 
রাজ। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায় 

গোয়ালপাড়। 

রাজ। শ্রীযুক্ত প্রভাতচজ্জ বড়ুয়া বাহাছুর 

গৌহাটী 
শ্রীযুকক পদ্মন1থ ভট্টাচার্য্য বিগ্ভাবিনোদ এমএ 

গ. বনমালী বেদান্ততীর্ঘ এমএ 

৮ তারকেশ্বর ভষ্টাার্য্য এমএ 

শ্রীহট্র 
শ্রীযুক্ত রন্জনীরঞ্জন দেব বিএ 

৮ অপুর্ববচন্জ্র দত্ত 

প্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী 

কাছাড় 
শ্রীধুক্ধ ভূবনমোহন ভট্টাচার্য্য 

খুলন। 
জীযুক্ত গীষ্পতি রায় 

» নগেম্রনাথ সেন বিএল্ 

৮ কালীপ্রসন্ন দাসগপ্ত এমএ 

* স্তীশচন্দ্র মিত্র বিএ 

ভাগলপুর 
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিএল্ 

কটক 
শ্রীযুক্ত রায় সাহেব যোগেশচন্দত্র রাক়্ বিদ্ানিধি 

এম এ 

কাশী 
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 

দিল্লী 
গ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 

» বসম্তকুমার ভট্টাচাধ্য 

শ্রীধুক্ত রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী-_-সম্পাদ্ক 

অষ্টম বগীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বর্ধমান 
প্রথম দিন ্ 

সময়--২*শে চৈত্র ১৩২১, ওরা এপ্রিল ১৯১৫, শনিবার অপর ংটা 

কার্যবিবরণ 

১। ম্বম্তিবাদ _বদ্ধম[নরাজের প্রধান সতাপগ্ডিত নে প্রিয়নাথ তত্বরত্ব ও মহা- 

-মহোপাধ্যায় যুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। 
২। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ ই মহাশয়ঘর টি যঞ্চেপরি 

স্ভাপতিহ্বয়কে মাল্য-প্রদান। 

.৩। রিনা সিদ্ধেখবর রে বি গ। টিনার এ 
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৪। আবাহন (কবিতা ) 'কপিগ্রল' রচিত--পাঠক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী। 
৫। বন্দনাগীত-_-কথা- শ্রীযুক্ত কুমুদরপ্তন মল্লিক বি এ। গায়ক -_-অভ্যর্থনা-সঙ্গীত- 

সঙ্গিতি | 

৬। আবাহন ( কবিত। )-_্রীমূক্ত কুযুদরঞ্জন মল্লিক বিএ। পাঠক---শ্রীষুক্ত ব্যোমকেশ 
মৃস্তফী। 

৭। আবাহন-অভিনন্দন-গীত--প্রীয়ক্ত কালিদাস রায় বি এ। গায়ক-_-অভ্যর্থনা- 

সঙ্গীত-সমিতি। ্ 
৮। গত বর্ষের কলিকাতার সপ্তম সম্মিলনের সভাপতি শ্রীধুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

মহাশয়ের পত্র পাঠ। 

৯। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহারাঁজাধিরাজ স্যর শ্রীযুক্ত বিঙ্য়চন্দ মহতাব 

বাহাছরের অভিতাষণ। 

১০। সভাপতি-বরণ-_ 

প্রস্ত/বক--মহারাজাধিরাঁগ স্যর শ্রীধুক্ত বিঙ্জয়চন্্ মহতাব বাহাদুর (বর্ধমান, 

সমর্থক--মাননীর় মহারাজ জীীযুক্ত পগপিন্্রনাঙ্ধ রায় বাহাছুর (রাঞজসাহী) 
অন্থমোদক-_মাননীয় মহারাজ জীধুক্ত মণীন্দ্রচন্্ নন্দী বাহাছুর (যূরশিদা বাদ) 

শ্রীযুক্ত মুন্শী মহম্মদ রওশন গ্জালি চৌধুরী ( ফরিদপুর ) 
শ্রীযুক্ত বিপিনচক্র পাল (কলিকা তা) 

১১1 সঙ্গীত-_-কথা--শ্রীধুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ 

গায়ক--মেরি-গোল উড. ক্লাব (কলিকাতা) 

১২। কবিতা-পাঠ--€১) “মাতৃ-দর্শন” _-শ্রীপ ক বঞ্ষিমচন্্র মিত্র এম্ এ, বি এল, 
(২) «“আতবিরাখির্ম” এধি "শীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত--পাঠক, 

শ্রীবৃক্ত ব্যোমকেশ মুণ্ত্ী। 

১৩। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক অভিভাষণ পাঠ। 

১৪। সপ্তম সম্মিলনের কাধ্য-বিবরণ পাঠ মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধি- 

কারী এমএ, এল্ এল্ ডি, ডি এল্, সি আই ই; (সম্পাদক) 
১৫। উক্ত ক্ছী-বিবরণ গ্রহণ- প্রস্তাব-_ 

প্রস্তাবক--শরীধুক্ত রায় প্রমথনাথ চৌধুরী (সন্তোষ) 
সমর্থক--শ্রীধুক্ত যহুনাথ সরকার এম এ 

১৬। বিষয়-নির্বাচন-সমিতি-গঠন-_ 

প্রন্তাবক--শ্রযুক্ত রায় ষছুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্ত-বাচম্পতি, এম এ, 

বি এল্ (যশোহর ) 
সমর্থক-_ শ্রীযুক্ত সন্তোষকুষার বসু এমএ বি এল্ (বর্ধমান) । 

" ষছু বাবুর প্রস্তাবে দেশ-বিদেশ হইতে আগত প্রতিনিধি সমস্ত এবং বর্ধমান অভ্যর্থন।- 
মমিতির উপস্থিত সদশ্যগণকে এই সমিতির সদন্যরূপে গ্রহণ কর! হয়। 

চি 
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১৭ স্ভাভঙ্গের পর রাঙ্বাড়ীর বাগানে উদ্যান-সম্মিলন। 

(ক) কনপার্ট, (খ। বাউলের গান, (গ) সঙ্গীতাচার্ধা শ্রীযুক্ত গোপেশর বন্দো- 
পাধ্যায় ও তাহার নয় বৎসরের পুত্র ও ১৩ বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রের বৈঠকী গান, 
(ঘ) বরাহুনগরনিবাসী শ্রীবুক্ত পঞ্চানন পাল নামক ১২ বৎসরের বালকের 
পাখোগ্সাজবাদন। ( শেষোক্ু তিনটি বালক স্বর্ণপদক পাইয়াছে )। 

১৮। সতাপতি মহাশয়ের বাসার উইল-বাড়ীতে বিষয়-নির্বাচন-সমিতির অধিবেশন । 

১৯। ব্রাত্রিতে রাজবাড়ীর নাট্যশালায় মহারাজজাধিরাজ-রচিত 'শিবশক্তি', ণন্দ্েচিত্র' 

ও চন্দ্রজিৎ' নাটকের অভিনয় । 

২০। সভা-মগুপে চগ্ীর গান ও গোপেশ্বর বাবুর জলতরঙ্গ বাঞ্জনা। 

দ্বিতীয় দিন 
সমস্ব_-২১শে চৈ ১৩২১, ৪ঠ1 এপ্রিল ১৯১৫, রবিবার । 

দ্বিতীয় দিন পূর্ববের ব্যবস্থামত সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন-_সাহিত্য, ইতিহাস, 
দর্শন ও বিজ্ঞান এই চারি শাখায় তাগ হইয়। গেল। 

প্রাতে ৮টার সময় চারি শাখারই কাজ আরম্ভ হয়। গ্রাতঃকালের বৈঠক ১২ টায় 

শাঙ্গে। পরে পুনরায় ২ টার সময় আরম্ভ হইয়াছিল। 
সাহিতা-শাখ। ৃ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সিআই ই মহাশয় এই শাখার 

সভাপতি নিদিষ্ট ছিলেন। তিনি যথাসময়ে কাঞ্গ আরম্ভ করিয়া নিজের অভিভাষণ 

পড়িয়া শুনাইলেন। বর্ধমানের উকীল শ্রীধুক্ত কমণরুঝ্ক বনস্গু এম এ, বি এল্ এই বিভাগের 

সম্পাদকের কাজ করিতে লাগিলেন। 

এ বার এই বিভাগে সর্ধস্ুদ্ধ ৭.টি প্রবন্ধ আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে ৪০টি গদ্য 

এবং ৩০টি পদ্য ছিল । ইহার মধ্যে ২৭টি গদ্য ও ৬টি কবিত। পঠিত আর ১*টি গদ্য ও 
৫টি পদ্য পঠিত বলিয়। গৃহাত হয়। যে সকগ প্রবঞ্ধ পঠিত হইয়াছে আর গঠিত বগিয়। 

গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও লেখকের নাম নিয়ে প্রকাশিত হইল। 

(ক) পঠিত প্রবন্ধ ও কবিত] ;_- 
১। লেখ্য ও কথ্য ভাষার মিলন _ শ্আশুতোষ দাসগুপ্ত; খুলন।। 
২। শ্রহট্রের ভট্টকবিত।-_শ্রীঞ্গন্নাথ দেব, শিলচর। 

৩। বঙ্গসাহিত্ে বৈষ্ুবকবি-_-শ্ীকমলকুঝ বসু বি এল্, বর্ধমান । 

৪। বাঙ্গাল।-সাহিত্য-_্ীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ। কলিকাতা, কালীঘাট। 
৫। তভারতচন্দ্র ও অন্নদামগল-_শ্রাউপেন্দরন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঢাক]। 

*। ভালবাস। ও মাতৃত্ব_-রায় ভযুক্ত সুরেশচজ্্র সিংহ বাহাছুর, কলিকাতা। 

৭। বাঙ্গালা-শব্কোব-সমালে চনা--শ্সতীশচন্জ্র রায় এম এ, পাবণ]। ৯ 

৮1 ক্সনস্তপুরী গোস্বামীর কীর্তি ও তিরোভাব---শ্রীপধানন ভষ্টাচাধ্য, বদ্দমান। 

১২ 
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»। মবাই ময়গ্রার জীবন-চরিত-_জ্ীকামিনীনাথ রায়, বর্ধমান । 
১৬। 

১১। 

১২। 

১৩। 

১৪। 

১৫। 

১৬। 

১৭। 

১ 

১৯ । 

২৬ | 

২১। 

২ 

২৩। 

২৪ | 

৫। 

২৬ । 

৭। 

(শ্) 
১২ 

চট, 

৩৪ | 

৩১। 

৩২। 

৩৩। 

(গ) 
৩৪। 

৩৫। 

৩৬। 

বঙ্গ-সাহিত্যের অতাব ও তন্নিবারণের উপায়__ 

| শ্রীবিজয়লাল দত্ত, কলিকাতা ভবানীপুর । 

মহব্ব--্রীরাক্ষেন্ত্রনারায়ণ সিংহ সরস্বতী, বর্ধমান । 

লীহা-নির্ববাপ--শ্রীবৃতঃগোপাল বিদ্যাবিনোদ, কোচবিহার । 

মুরগীশিক্ষা-_ শভুঙ্গধর রায়চৌধুরী বি এল্, বসিরহাট। 

গিরীশচন্ত্র ঘোব ও দ্বিপ্েন্্রলাল রায়_ভ্সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ, বর্ধমান । 

বামদয়াল চট্টপাধ্যায়ের জীবন-চরিত ও হরির লুটের কথা-_ 
| জ্ীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বর্ধমান 

সঙ্গীতের ক্রম-বিকাশ--শ্ীশরচ্চন্ত্র সিংহ, কলিকাত।। 
শাক্ত কবি নীলান্বর-_্র/ক্ষরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাবাক, বর্ধমান । 

আমাদের উৎপত্তি-বিষয়ে ভাষার সাক্ষা-_শ্রীউপেন্দ্রচন্্র গুহ, কাছাড়। 

মির্জা হোসেন-আলী--জ্রীবরদারঞ্জন চঞ্জবর্তাঁ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া । 

শিক্ষা-তব-_্রীকালীরঞ্জন লাহিড়ী । “ 
পৌরাণিক কালের কামরূপের পরিচয়-শ্রীন্বরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌহাটা 

পূর্ববঙ্গের শব্-সম্পদধ ও তাহার বিশেষত্ব- শ্রীঅবনীকান্ত সাহিতা-বিশারদ' 
ঢাক।। 

চুপীর দেওয়ান মহাশয় -গ্রী ইুলুয়। বাবা, বর্ধমান । 

হিন্ু-মুদলমান--ডাঃ আব্ছুল গফুর সিদ্দিকী, ২৪ পরগণ]। 

প্রেমে কাব্য, কাব্যে প্রেম-- শ্রীতারা প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ, বরিশাল। 

সাহিত্যে মানব-হৃদয়-_ মহারাজ শ্রীঙ্গ[দক্দ্রনাথ রায় বাহাছুর, নাটোর। 
যাঙ্গালার শিল্প _শ্রীঅপিতকুমার হালদার, বোলপুর। 
পঠিত কবিত। ১ 

অভিনন্দন_ শ্ীকুমুদ এজন মল্লিক বি এ, বর্ধমান। 

মাতৃ-দর্শন-_ রায় শ্রীবঞ্ষিমচন্ত্র মির বাহাদুর এম্ এ, বি এল, কলিকাতা । 
অবিরাবীম” এধি--শ্রজীবেজ্জরকুমার দত্ত, চট্টগ্রাম । 

দেশ-গ্রকুতির পৃক্ন1- শ্রীঅকিঞ্চন দাস। 

সম্িসন-্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্তাবিনোদ এম্ এ কলিকাত1। 

বাঙ্গালা-দেশ__্রী'বভূতিভূধণ মঙ্ুমদার, নদীয়া। 

পঠিত বলির] গৃচীত প্রবন্ধ 

বাঙ্গাল।-সাহিতোর শ্রীবদ্ধি-সাধন--শ্রীরজনীকাস্ত বিচ্ভাবিনোদ। 

বর্তমান সাহিত্যের অভাব ও তৎ-প্রতিকার-_প্রীঈতলচন্জ্র চক্রবর্তী । 
বঙীয় সাহিত্য ও সমাগ-শিক্ষা-_ শ্ীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; বর্ধযান-। 
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৩৭। বাঙ্গাল সাহিত্যের অভাব ও তন্নিবারণের উপায়--জীউমেশচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 
৩৮। সভ্যনারায়ণের পুথি--শ্রীপ্রতা5ন্্র ঘোষাল, রঙ্গপুর। 

৩৯। নবনাগরিক সাহিত্য- শীাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বহরমপুর । 

** | সাহিত্য-বিজ্ঞান ও সীতারাম--শ্রীবিষুচরণ সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্ধা। 

৪১। সাহিত্য ও চিত্রশিল _শ্রীপমরেন্্রনাথ গুপ্ত, লাহোর । 

/২। মুসলম।ন কবির বাঙ্গাল!-কাব্য- যুন্পী শ্রীআবছুল করিম, চট্টগ্রাম । 
৪৩। দ্বিজ রামপ্রসাদ _শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্ধা, ঢাক] । 

8৪। মেয়েলী ব্রত _শ্রীতোগানাথ ব্রহ্মচারী, বর্ধমান । 

চ) পঠিত বলিয়া] গৃহীত কবিতা 
৪৫1 আবাহন--শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ, বর্ধমান । 

৪৬। বিদায় -- ঠা ঃ ৯ 

৪৭। স্বাগত-_ভীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধায়। 

৮1 অভিনন্দন-শ্রীবসন্তকৃমার চট্টোপাধ্যায়। 

৪৯1 কবি-কথা-শ্রীগরিজাকুমার বস্ু। 

দর্শন-শাখ। 

মূল-সভ[মণ্ডপের এক পার্খে দর্শন-বি ভাগের সভা বসিয়াছিল। শ্রীযক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত 

বেদাস্তরত্ব, এম এ এই বিভাগের সঙ্গাপতি ছিলেন। হারেন্দ্র বাবু নিজের অভিভাষণ 

পড়িয়া গুনাইলেন। এই বিতাগে ২২টি পবন্ধ পাওয়] গিয়াছিল; তন্মধ্যে ১৬টি পঠিত 

হইয়াছিল, একটি পঠিত বলিয়া! গৃহাত হইয়াছিল । নিয়ে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকের নামাদি 

দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বন্থু এম এ মহাশয় এই বিভাগের সম্পাদকের কাজ 

করিয়াছেন। 

১। বর্তমান দর্শন ও বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাহার প্রতাব--ভ্ীনিবারণচন্ত্র দাশগুপ্ত এম 

এ, বি এল্, বরিশাল । | 

২। হিন্দু ও বৌদ্ধ-দর্শনের পার্থক্য কোথায় ?__্রীক্ষেত্রনাথ কাব্যক, দেবীপুর, 

বর্ধমান । 

৩। প্রাচ্যে ও প্রতীচো বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের তারতম্য শ্রীনলিনীকাস্ত বনু, 

মালদহ। 

«| বৌদ্ধধর্মের ছুঃখ-নিবারণের উপায় কি ?-_গুণালঙ্কার মহাস্কবির, কলিকাতা! । 

৫। দর্শনশান্ত্রে যুসলমান-_মহম্মদ কে চাদ, ২৪ পরগণ!। 
৬। গোঁড়ীয় বৈষ্ণবধর্্ের সারতব-_ডাঃ ভ্প্রনাথ নন্দী, কপিকাতা। 
ধা বৌদ্ধধর্থে মুক্তি বা নির্ববাণ__শ্রীসম্তোষকুষার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। 

৮। দর্শনের সহিত বিজ্ঞানের সন্বন্ধ-বিচার- গ্রীতগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়, বর্দমান্ন। 

৯। .নব্য ইউরোপীয় দর্শন-_শ্রীরবীন্দ্রকুমার বনু এম এ কলিকাতা। 
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১০1 পাশ্চাত্য দর্শনের অভিনব ব্যঞ্জন।_-শ্ুনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, কলিকাও।। 

১১। ভক্তির ক্রমবিকাখ-রায় পৃর্েন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর, বাকিপুর। 
১২। বিশ্ব-জাগরণ-_আীথগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ, যশোহবর। 

১৩। আধুনিক দর্শনের গতি-_শ্রীশিশিরকুমার টমত্র, কলিকাতা । 
১৪। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম-জ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, বাঁজসাহী। 

১৫। তন্ত্রের দার্শনিক ভিত্তি । 

১৬। বেদান্ত-প্রচারে বাঙজালী--শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ বশোহর। 

১৭। আমুর্বেদের জীব-তন্ব--কপিরাজ বিজয়কুপঃ দাসগুপ্ত, কলিকাতা । 

এই দিন এই শাখার সমস্ত প্রবন্ধ পড় শেষ হয় নাই। পরদিন প্রাতে ইহার আ 

একটি অধিবেশন হইবে স্থির করিয়া সভার কার্য শেষ করা হয়। 

ইতিহাস-শাখা 
_বাসমঞ্চের সম্দুথে নির্দিষ্ট উবুতে ইতিহাস-শাখার অধিবেশন হইয়াছিল। পাটনা. 

কলেছ্ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এম এ মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি 

ইহার অভিভাষণ পড়িয়। শুন।ইলে এই বিভাগের প্রবন্ধ পঠিত হইতে থাকে । এই 

বিভাগে এ ধার সর্বশুদ্ধ ৩০টি প্রবন্ধ পাওয়। গিয়ান্ছিল, তাহার মধ্যে ২২টি প্রবন্ধ পড়া 
হইয়াছিল ও ১টি পঠিত বণিয়। গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত বামাচরণ মন্ুমদার এই বিভাগের 
সম্পার্কের কাধ্য কতকট] করিয়াছিলেন। নিগ্নে প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ-লেখকের নাম দেওয়। 

হইল ;-_ 

১। বব্ধমানের পুরা বৃত্ব-_শ্রী ৫-- 

২। পীর বহরাম--মৌলবী খোন্দকার গোল:ম আহম্মদ। 
৩। ধীমান্ ও বীতপাল-শ্রীস্বরেন্্রনাথ কো? এম্ এ। 

| গুলবদন বেগম--শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

৫। বাজার পোত ও বারাশত- শ্রীস্ুরেন্্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল। 

৬। তারকেশ্বর তীর্থ" তত্ব--শ্রীরাজকুমার বেদতীর্থ। 

৭। খাজ। আনোয়ার--মৌঃ আবদুল লতিফ । 
৮। শ্যামে হিন্দুধ্শ_-শ্রীগণপতি রায় বিদ্াবিনোদ। 

৯। খাজার-দর ও বর্তমান সমস্ঠ।__শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুগ্ড এম এ। 
১০। গোরাচাদদ শাহ ও আবেদাথাস বিবি-_ডাক্তার আবছল গফুর সিদ্দিকী । 
১১। শ্তামাবূপার গড় - মহারাঞ কুমার শ্রীমহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী । 
৯২। অওবঙ্গাবাদ--মৌঃ আফ সারউদ্দীন আহম্মদ। 
১৩। সবঙ্গ ও লক্ষণসেনের তাত্রশাসন- শ্রীব্রজনাথ চন্ত্র। 
১৪। কৈবর্ত জাতি ও ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণ--্রস্দর্শনন্ত্র বিশ্বাস । 
১৫। আসামে আধ্য-প্রভাব- ভ্রীন্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
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১৬। ভারতের পণা ও ভাবতে বৈদেশিক জাতি (গ্রীক যুগ)--শ্ীস তীশচন্্র ভট্টাচার্য্য। 

১৭। হিন্দু মুখে আওরগজেবের কথা-মহামহোপাধায় হরগ্রসাদ শাক্জী এম এ। 

১৮। নগদবাকী-শশ্রীক্ষীরোদচন্ত্র পুরকায়স্। 

১৯। ভারতীয় শিল্পের বর্তমান অবস্থ1- শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ । 

২০1 ভারতের সঙ্গে চীনের সন্বন্ধ--গুণালগ্কায মহাস্থবির। 

২১। বঙ্গীয় স্থাপতোর ধারা-_ জীননীগোপাল মন্গুমদার। 

২২। ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞ।ন_. শ্রীমন্মথণাথ চক্রবর্তাঁ । 

২৩। €বদে সরম|--শ্রীশীতলচন চক্রবস্তী এম এ ( পঠিত বলিয়। গুহাত )। 

অভ্যর্থনা-সমিতি, রাছের গ্রহ অনুসন্ধন করিবার জন্য নক্ত নগেন্দ্রনাথ বন 

এ[চ্যবিদ্যামহা পরব, শ্রীপক্ত রাখালরাঙ্জ রায় ও ৬ অন্বিকাচরণ শর্শচারী মহাশয়গণকে, 

নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অশ্ার্থণা-সমিতি ইহাদের অনুসন্ধানের ফলাফল লেখাইয়। 

পুস্তকাকারে ছাপাইয়! সন্মিলনে বিতরণ করিয়াছিলেন। ্ 
এই পুশ্তিকাতে নগেন্দ্রবাবু নদায়া৷ জেলার অন্তর্গত দেবগন বিক্রমপুর সথন্ধে যে 

অগ্সন্ধানের ফলাফল জানাইয়াছেন, তৎসদ্বন্ধে শ্রীযুক্ত যণাজ্রমেহন রায় মহাশয় কিছু 

আলোচন। করেন। 

তাহার পর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিজ্রমে শ্রীযুক্ত বাখালদ1স বন্দোপাধ্যায় 

মহাশয় দেবগ্রাম-_বিক্রমপূ!র প্রাপ্ত গ্রাচান কাতর ধতিহাসিকতা সন্প্ধে এবং শবুক্ত 

দেবেন্দ্রবিজয়' বস মহাশর অশার্থনা-সমিতি হইতে বদ্দমানের প্রাচীন ইতিহাসের 

খগুসন্ধানের ব্যবস্থ। সদ্ধে কছু কিছু গানাইলে এ সন্বন্ধে নার কোন আলোচন] হয় নাই । 

অতঃপর সন্ধা! হওয়ায় এই বিভাগের অবশিষ্ট প্রবন্ধ পরদিন পড়! হইবে স্থির হয 

এবং সভা ভঙ্গ হয়। 

বিজ্ঞান-শাখা 

রাজবাড়ীর নাট্যশালায় বিদ্ঞ।ন-শাখার সত। বপিয়াছিল। মহারাজ ধিরাজ খাহাছুর 

এখানে থাকায় ঠিনিই এই শাখার কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। কটকের রাভেনশ। 

কলেজের অধ্যাপক, বায়সাহেব ভ্রীসুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় বিগ্ভানিধি এম এ মহাশয় এই 

সভার সতাপতি নির্দিষ্ট ছিলেন, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্ত্র চো. 

পাধ্যায় এই বিভাগের সম্পাদকের কাছ করেন। সঙা।পতি আসন পরিগহ করিয়া 

নিজের অভিভাষণ পাঠ করেন। তাহার পর এই শাখার গত বর্ষের কার্ধ্য-বিবরণ পড়া 

হয়। অতঃপর প্রবন্ধ পড়া আরুগ্ত হয়। এ খাঁর এই বিভাগে সর্বশুদ্ধ ১৯টি প্রবন্ধ পাওয়। 

গিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৬টি গ্রবন্ধ পড়! হয়। ইহার তালিক। নিয়ে দেওয়| হইল” 

(১) বাঙ্গালার বর্তমান অবস্থায় কৃধি রসায়ন ব্যবহারের উপায় _শ্রীস্র্্যনারায়ণ সেন। 

(২) বাঙ্গালার বর্তমান অবস্থায় কবি-রসায়ন-ব্যবহারের উপায়-ির্দেশ__ রর 

হ্বীদখবরচন্দ্র গুহ । 



৯৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

(৩) সংখ্য। সম্বন্ধে কয়েকটি কথা-_্হেমচন্ত্র সেনগুপ্ত । 

(৪) গতি ও স্থিতি--্ীদেব গ্রসাদদ ঘোব। 

(8) কঠিন পরমাণুর সহিত এসিডো-গুচ্ছ-_ শ্ীজিতেন্্রনাথ রক্ষিত । 
(৬) আযর্বেদীয় উধধ-প্রত্তত-বিচার--ভসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত । 

(৭) তড়িৎ-বিপর্যর--শ্রীগারুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 
(৮) মনুষা-রক্কের লোহিত-কণিকার আকার-__জ্ীনিবারণচন্ত্র তট্টাচার্ধয | 

(৯) আমুর্ধেদে সংক্রামক রোগ-শ্রীবাখালদাস সেনগুপ্ত । 

(১) দেবতার বাহন__শরীব্রজবল্লভ রায়। 

(১১) চৌত্বক বগ-সধন্ধে বিপর্বান্ত বর্গবিধির প্রয়োগ-প্রমাণের কতিপয় নূতন প্রণালী -. 
শ্ীজগদিন্নুরায়। 

(১২) বিছ্যাৎকণার দৌরাস্মা-_-ভ্ীনগেন্ত্রনাথ দত্তগ্ুপ্ত। 
(১৩) পঞ্রিকা-সংঙ্কার-__শ্ীমেঘনাথ সাহ1। 
(১৪) কাগজ-_শ্লীঅনুকূপচন্ত্র সরকার । 

(১৫) বঙ্গদেশের ভূতব-_্রীসুরেশচত্ত্রদত। 

(১৬) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃতি-সম্বন্ধে আইলোচনা__্রীসতীশচন্ মুখোপাধ্যায় । 

£পর পর বৎসরে এই শাখার সভাপতি-পদেবভীযুক্ত প্রমথনাথ বন্থকে নির্বাচিত 

কর] হয়। সোমবার প্রাতে. উঠলবাড়ীতে বিষয়ক প্াচন-সমিতির পুনরধিবেশন হয়। 

সাহিতা-শাথায়। পরে অপরাপর শাখায় গিয়! রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যছুনাথ মজ্জুমদা: 
বেঙ্গান্ত-বাচস্পতি, এম্ এ. বি এল মহাশয় ক্রানাইলেন যে, তিনি আগামী বর্ষের জন্য 

যশোহরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনকে অতি বিনীততাধে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। বায় বাহাছুরের 

অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ সর্ধজ্র গৃহীত হইল। এই দিন সন্ধাকালে ইতিহাস-বিভাগের 
তাবুতে ম্যাজিক-লঠনের সাহায্যে ছবি দেখাইয়া চারিটি প্রয়োজনীয় এবং কৌতুহল- 
জনক বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল । 

প্রথম--পাটনার-_ প্রাচীন পাটলীপুত নগরের প্রাচীন সহরের নিদর্শন । 

দ্বিতীয় বর্ধমানের ভূতত্ব সন্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত কয়েকখানি ছবি 
দেখাইয়া! অনেক আশ্চর্যা কথ। শুনাইয়াছিলেন। 

ভূতীয়--এোড়া-কয়লার খাদের স্ুপারিন্টেণ্ে্ট শ্রীধুক্ত মম্মধনাথ রার এম আই, 

এম্ ই মহাশয় কোন্ জমীতে কয়ল! আছে, তাহার পরীক্ষা হইতে আরভ্ভ করিয়৷ খনির 
উপরের, ভিতরের, নীচের সকল কাজ দেখাইয়া, কয়পা রেলে বোঝাই দেওয়া! পর্যন্ত 
খনি হইতে কল্ছল। তোলার সমস্ত কাজট। ছবি দেখাইয়। বুঝাইয়! দেন। 

চতুর্থ -__বর্ধমান-বিভাগের কৃষিক্ষেত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযু্জ যছুনাথ সরকার মহাশক্স ছবি 

দেখাইয়া বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রণালী, বস্ত্রের ব্যবস্থা বুঝাইয়! দেন । 
রাক্রিতে রাজবাড়ীর নাট্যশালার কলিকাতা মেরীগোল্ড ক্লাবের লোকেরা “চাটুষ্যে- 



সাহিত্য-পরিষৎ-পন্্িক। 
৯৫ 

বাড়,য্যে” অভিনয় করেন এবং পরে বর্দমানের থিয়েটার সম্পদ্বায় মহারাজের ““শিবশক্তি”, 
ক্ষিরোদবাবুর “বরুণা” অভিনয় করেন। 

তৃতীয় দিন | 
প্রীতে পূর্বদিনের নির্দেশমত উইলবাড়ীতে বিষয়-নির্বাচন-সমিতির অধিষেশন হয়। 

বেল! ১*টার সময় এই সভ। তঙ্গ হয়। 

অতঃপর বেল। ১২টার সময় ইতিহাস ও দর্শন-বিভাগের অবশিষ্ট প্রবন্ধ পাঠের জন্গ 
যথাস্থানে ত্বতন্ত্র দুই বৈঠক বসিয়াছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে এই ছুই সভার কাঁধ্য শেষ 

হইলে চারি শাখা! একত্র হইয়। বেল! একটার সময় সাহিতা-সন্মিলনের অধিবেশন আরস্ত 

হয়। 

এই দিন কয়টি গান গাইবার ও কয়টি কবিত। পাঠের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম- 
যাত্রী অভ্যাগতবর্ণের ট্রেনের সুবিধার জন্য ৩টার সময় সম্সিললের কাজ শেষ করিবার 

পরামর্শ স্থির হইলে, গানগুলি গ্বীত ও কবিতাগুলি পঠিত বলয়] গৃহীত হইল। 
তৎপরে সভার কাধ্যারস্ত হলে, গত বৎসরের মৃত সাহিত্যক ও সাহত্য-বন্ধগণের 

নিমিত্ত শোক প্রকাশ কর! হয়। 

নিয্নলিধিত সাহিত্য-(সবী ও সাহিত্যাগরাণীদিগের পরলোকগমনে এই সাহিত্য- 

সম্মিলন শোক প্রকাশ করিতেছেন, 

১। সার তারকনাথ পালিত। ২। রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর । ৩। মৃহ- 
মহোপাধ্যাক্স গ্রসন্নচন্ত্র বিগ্ধারত্ব । & | মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ব। ৫। পণ্ডিত 

নৃসিংহচন্্র মুখোপাধ্যায় এমু এ বিএল,। ৬ | নবীনচন্ত্র দাস কবিগুণাকর এম্ এ বিএল,। 
৭। টৈকলাশচন্ত্র সিংহ। ৮। অন্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী । ৯। শৈলেশচন্দ্র মভ্ভুমদার | 

১০1 ডাঃ অঘোরনাথ চঙ্টোপাধ্যায়। ১১। অধ্যাপক কালীপদ্দ বন্থু এম এ। ১২। 

রাজধি রায় বনমালী রায় বাহাছুর। ১৩। অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত এম্ এ। ১৪ । 
কিশোরীমোহন রায় (“সুরাজ”-সম্পাদক।) ১৫। ছুর্গাদাস রায় চৌধুরী। ১৬। 
তারাপ্রপন্ন মিত্র। ১৭। রামাক্ষয চট্টোপাধ্যায় এমু এ। ১৯৮। কেদারনাথ দ্ 

তক্তিবিনোদ । ১৯। গুরুনাথ সেন কবিরত্ব। ২*। দেবীদাস করণ। ২১। সুরেক্্র- 

নারায়ণ রায়। ২২। বিষুণপদ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল । ২৩। রায় হরিমোহন 

সিংহ বাহাছবর বিএ। ২৪। প্রিয়নাথ ঘোষবি এ। ২৫। সঙ্গীতবিশারদ অঘোরনাথ 

চক্রবন্তাঁ । কট ? 

তৎপরে ধাহার। সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া। সহান্ুতূতি-পত্র ও টেলিগ্রাম 

গাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের পত্রাদি সংক্ষেপে পঠিত হইল । 
অতঃপর বিষয়-নির্ববাচন-সমিতির নিদ্দিষ্ট প্রস্তাবগুলির একে একে আলোচন। আরস্ত 

হইল। সর্ব প্রথমেই সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, ৬ 

১। আমাদের মহামান্ত সম্রাটের ও তাহার মিজরাঞগণের বিরুদ্ধে জর্পণী যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
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হইয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন সেই যুদ্ধে আমাদের মহামান্য ও সর্বজনপ্রিয় সম্রাটের 
মঙ্গল কামন। করিতেছেন এবং যাহাতে এই যুদ্ধে ঈংরাজরাজের জয়লাভ হয়, তজ্জন্ 

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। 
২। আমাদের সর্বজনপ্রিয় শাসনকর্তী। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বাঙ্গাল] ভাষা ও 

সাহিত্যের উন্নতিকল্লে যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন 

ঠাহার নিকট কৃতজতা প্রকাশ করিতেছেন। 
৩। আমাদের সর্বগনপ্রিয় রাজ-গ্রতিনিধি মহামান্য গবর্ণর জেনেরল লর্ড হািগ 

বাহাদুর বর্তমান ঘোর যুদ্ধের বিপুল ব্যয়-সঙ্কুলন করিয়াও যে এ দেশে শিক্ষা-বিস্তারের 

চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্ত বলীয়-সাহিতা-সম্মিল্ন রাজ-প্রতিনিধি মহোদয়ের নিকট 

কুতজ্ঞত। গ্রকাশ করিতেছেন। | এ 

এই তিনটি প্রস্তাব সভাপতি শান্্ী মহাশয় উপস্থাপিত করিলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 

হয়। 

৪1 বঙ্গভাষ। ও বঙ্গপাহিত্যের প্রসারের জন্থ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে 

সকল বিধি-ব্যবস্থা' হইয়াছে, তজ্জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃুপক্ষগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

সম্মিলন ধন্তবাদ জানাইতেছেন। বঙীয়-সাহিতা-সম্মিলনের বিশ্বীস+_বর্তমীন সময় 

বিশ্ববিদ্যালয় দ্বার! বঙ্গভাষ। ও বঙ্গসাহিত্যের যথাসম্ভব আরও প্রসার বৃদ্ধি হওয়1 সর্বতো- 

তারে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য নির্ীলিখিত উগায়গুলি আপাততঃ সত্ধর 
অবলঘন করিবার জন্য বঙ্গীয-সাহিত্য-সম্মিলন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগগণকে অনুরোধ 

করিতেছেন। 

(ক) প্রবেশিক। হইতে বিএ শ্রেণী পধ্যন্ত ইংরাজী ও সংস্কৃততাষার ন্যায় বাঙ্গাল। 

ভাষা, বাঙ্গালা-সাছিতা পঠন-পাঠনের এবং ইংরাঞ্জা ও সংস্কৃতভাষার পরীক্ষার ন্যায় 

বাঙ্গাল ভাধারও পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। | 

(খ) প্রবেশিকা ও ইন্টাব-মিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্ঠান্ত 

বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর ছাআগণ ইচ্ছ। করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে। 

(গ) .অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করিলে কলেজে বাঙ্গাল ভাষায় অধ্যাপন। করিতে 

পাটরবেন। 
$ (ঘ) বাঙাল ভাষ) ও তৎসংক্রান্ত ভাঁষা-বিজ্ঞান এম্ এ পরীক্ষায় অন্যতম বিষয়রূপে 

নির্দিষ্ট হইবে। অন্ান্ প্রাকৃত ভাবাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে। 
(ড) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রস্ৃৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বার] বাঙ্গালা 

ভাষায় বন্তৃত। করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিতে 

হইবে। 
£.. প্রস্তাবক-_রায় সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি এম এ, (কটক)। 

সমর্থক-ভ্ীযুক্ত মন্মঘমোহন বন্থ এম্ এ, (কলিকাত।)। 
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অন্ুমোদক--্রীধুক্ত হেমচন্ত্র সেন এম্ এ, (ঢাঁকা)। 
সভাপতি মহোদয় প্রস্তাব গৃহীত হইল বলিয়া! এচার করেন। 
৫। (ক) সাহিত্য-সম্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনে সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যানুরা গী 

ব্যক্তিমাত্রেই যোগ দ্দিতে পারিবেন। এই সাহিত্য-সন্মিলনে ধাহাঁরা আসিবেন, তাহার! 
সাধারণতঃ নিয়লিখিত চারি শ্রেণীর লোক হইবেন, 

(ক) প্রতিনিধিবর্গ_-বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ। 

(খ) নিমন্ত্রিত_-অভ্যর্থনা-সমিতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ । 

(গ) সাহিত্যান্থুরাগী- সাহিত্যান্ুরাগী যে সকল ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইবেন। 

(ঘ) সাধারণ দর্শকবৃন্দ। 

(খ) বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত যে সমস্ত প্রতিনিধি সম্মিলনে উপস্থিত 
হইবেন, তাহাদের প্রত্যেককে ২২ টাক হিসাবে অত্যর্থনা-সমিতিতে চাদ। দিতে হইবে। 
ধাহার! এই চাদ দিবেন, ভাহ[?1 নিয়লিখিত বিশেষ অধিকারগুলি পাইবেন, 

১। সম্মিলনে উপস্থাপিত এ্রস্ত।বা্দি বিচারকালে মতামত গ্রদান। 

২। সম্মিলনের কাধ্য-বিবরণ এক খণ্ড বিনামুল্যে গ্রাপ্তি। 

(গ) সাধারণ দর্শকদিগের নিকট কোনরূপ টিকিট বেচিয়! প্রবেশিক। লওয়। হইবে 
কি না এবং লইতে হইলে কি হারে লইতে হইবে, তাহ! যে বৎসর যেস্থানে সম্মিলনের 

অধিবেশন হইবে, সে বৎসর সেই স্থানের অভ্যর্থনা-সমিতি স্থির করিয়। দিবেন। 

(ঘ) যে সমস্তসাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি কোন সতা-সমিতিরগ্রতিনিধিরূপে 

সম্মিলনে আঙিবেন অথব। অভ্যর্থন।-সমিতির নিমন্ত্রিত হইয়া] আসিবেন, তাহার] প্রতি- 

নিধিগণের পূর্বোক্ত দুই অধিকার পাইবেন ন।, কিন্তু সম্মিলনে বা৷ তাহার কোন শাখায় 
যে সমস্ত প্রবন্ধ পড়। হইবে, তাহার আলোচনায় যোগদান-পক্ষে কোন বাধা থাকিবে ন1। 

প্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল (২৪ পরগণা)। 

সমর্থক--শ্রীযুক্ত ছুগীদাস রায় (ভাগলপুর)। 

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 
৬। হিন্দু ও মুসলমান-লেখকগণ যাহাতে নিঙ্জ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস 

প্রভৃতি হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তব্বপূর্ণ গ্রন্থি বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশ করেন এবং তাহারা 
এমন ভাবে গ্রন্থাদি লেখেন যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান-সম্প্রপায়-মধ্যে বিদ্বেষভাব না 
জন্মিয়া পরম্পরের মধ্যে গ্রীতি বন্ধিত হয়) তজ্জন্য এই বলীয়-সাহিত্য-সন্মিলন হিন্দু ও 
মুসলমান লেখকর্দিগকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন । 

প্রস্তাবক -ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী । 

সমর্থক--জীযুক্ত প্ররুল্লনাথ ঠাকুর । 
সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১০ 

তাহার পর শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,_ 
১৩ 
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41 বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন ও বঙীয় প্রাদেশিক সমিতি যাহাতে পরস্পরের অস্তরায় 

না হইস্। আপন আপন অধিবেশন করিতে পারেন, তাহ! বাুনীয়। বিভিন্ন ছুটার সময় 
অধিবেশন করিয়া অথব1 অন্য কোন উপায়ে এই অন্তরায় দ্বর করিবার জন্য চেষ্টা করা 
হউক । | 

মুনসী রওশন আলী চৌধুরী এই প্রস্তব সমর্থন করিলে. এবং শ্রীযুক্ত জলধর সেন অস্- 
মোদন করিলে, শ্রীযুক্ত রাঁয় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় 
জানাইলেন যে, এইরূপ প্রস্তাব গত বৎসর কলিকাতা সম্মিলনে হইয়াছিল এবং কুমিল্প] 

হইতে এই সম্পর্কে গ্রভিন্শ্রাল কনফারেন্সের সভাপতির নিকট হইতে তার পাওয়া 
গিয়াছিল। কলিকাতার সন্মিলনে এই প্রস্তাবের আলোচনায় ছুইটি প্রস্তাব পরিগৃহীত 
হয় এবং তাহ। কুমিল্লার সভাপতিকে তারে জানান হয়। €৭ম সম্মিলনের কাধ্য 
বিবরণীতে ২য় ও ওয় প্রস্তাব দ্রষ্টব্য। ) 

এই সংবাদ শুনিয়। মহারাঙ্জাধিরাজ বাহাছুর ও সারদ। বাবু প্রভৃতি কয়েক জন গণা- 

মন্ত ব্যক্তি অন্থরোধ করিলে দেবকুমার বাবু এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন! 

৮। আসাম, উড়িষ্য। ও বিহার-যুক্ত-প্রদেশে এবং পঞ্রাবের শিক্ষা-বিভাগের ও বিশ্ব 

বিদ্যালয়ের ক্ুপক্ষগণকে সেই সেই প্রদেশে বঞ্চভাষার সম্ভবতঃ সমধিক প্রচলনের 

ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করা হউক। 
(ক) এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য রায় সাহেব শ্রীযুক্ত জানকীনাথ 

বনু, বায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, মাননীয় স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাহাছর, স্যার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাহুত্, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যা 

বিনোদ ও শ্রীযুক্ত বায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়কে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত 
হউক, যতীন্দ্র বাবু ইহার সম্পাদক হউন এবং আবশ্তক হইলে, সমিতি স্বীয্প সদস্ত-সংখ্য। 
বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। 

প্রস্তাবক-_মৌলবী মহম্মদ মোজান্মেল হক (শান্তিপুর)। 

সুমর্থক- শ্রীযুক্ত হীরেকন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল, (কলিকাত। )। 

সর্ধবসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

৯। সমগ্রমানভূম জেলায় আবহমান কাল বাঙ্গাল। ভাষ। প্রচলিত আছে। এখন উক্ত 
জেলার ধানবাদ মহকুমায়ঃ বিহার ও উড়িষ্য। গতর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগ, পাঠশালাসমূহে 

বাঙ্গাল। ভাষার পরিবর্তে হিন্দী ভাষার প্রচলন করিতেছেন। বঙ্গীক্র-সাহিত্য-সম্মিলন 
তথিরুদ্ধে প্রত্তিবাদ করিতেছেন এবং আশ! করেন যে, বিহার ও উড়িষ্য। গভর্ণমেন্ট 

শিক্ষাবিভাগের এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া ধানবাদ মহকুমার পাঠশালাসমূহে পূর্ব্ববৎ 
বাঙ্গাল-ভাব! শিক্ষ। প্রদান করিবেন। 

প্রস্তাবক- শ্রীধুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত (মানভূম)। 
পমর্থক-_শীবুক্ত ছুর্গা্বাস রায় (ময়মনসিংহ )। 
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জ্ীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সন্ধে জানাইলেন যে, এ সকল ব্যাপার 
সভাসমিতিতে প্রস্তাব করিয়া বিশেষ ফল হয় না। আমি ভার লইতেছি। এই প্রস্তাব 

লইয়। আমি বিহার ও উড়িষ্যার ছোটলাট বাহাছুর এবং তাহার সেক্রেটারীগণের সঙ্গে 

দেখ! করিয়! যাহাতে এই প্রস্তাব সফল হয়, তাহার চেষ্টা করিব। সারদ। বাবুর এই 
প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় অনুমোদন করিলে, ক্ষেত্র বাবু এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। 

১০1 বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য দেশমধ্যে ব্হুসংখ্যক সাধারণ গ্রস্থশাল। ও 

পাঠাগার স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের সমস্ত ডিদ্রীক্ট বোর্ড ও লোক]াল বোর্ডকে বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-সম্মিলন অনুরোধ করিতেছেন। 

১১। প্রতি বৎসর যে সকল বাঙ্গাল গ্রন্থ প্রক1শিত হয়, বঙ্ীয়-সাহিত্য-সন্পিলন ঘার1 

সে সকল গ্রস্থের একটি তালিক1 সংগৃহীত করিয়। সন্মিলনের বার্ষিক অধিবেশনে উপস্থাপিত 

কর! বাঞ্ছনীয় । ৃ 

এই উদ্দেশ্ঠ কার্যে পরিণত করিবার জন্য বঙীয়-সাহিত্য-পরিষতৎকে যথোচিত ব্যবস্থা 

করিতে অন্থুরোধ কর। হউক । ্ 

১২। বাঙ্গাল।-সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে অর্থ-সাহায্য কর প্রয়ো- 

জন বলিয়! বিবেচিত হইবে, এরূপ ব্যক্তিগণকে সহায়ত] করিবার উদ্দেশ্তে এই বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-সঙ্সিলনের উদ্ভে।গে একটি ধনতাণগার স্থাপিত হউক। 

এই তিনটি প্রস্তাব সভাপতি মহাশয় নিজে প্রস্তাব করিলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 
১৩। আগামী বর্ষের জন্য নিয়লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি 

গঠিত হউক,-_ 

প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এম্ এ (পাটন1)। 

সমর্থক--গুণালঙ্কার মহাস্থবির ( চট্টগ্রাম)। 

( নাষগুলি পরে দেওয়৷ হইল ।) 

অতঃপর কাশিমবাজারের মহারাজ মাননীয় সার শ্রীযুক্ত মণীগুরচঞ্র নন্দী বাহাছুর উঠিয়। 

সভায় জানাইলেন থে, বহু কাল হইতে দৃগগণিত মিলাইয়। আমাদের হিন্দুর পঞ্রিকা- 
সংস্কার কর! হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ, আমাদের জ্যোতির্িদূ-মতে যন্ত্রগুহ নাই। 
যে ছইটি মানমন্দির (কাশীতে ও জয়পুরে) আছে, তাহাতে আর এখন কাজ হয় না। 

কাজেই একটি পূর্ণা মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, হিন্দুর পঞ্চিক হিন্দু 
মতে সংস্কার করিতে পারা যাইবে না। আজ প্রাতঃকালে বিবন্ব-নির্ববাচন-সমিতিতে 

পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রাণানন্দ কবিভূষণ ও রায়পাহেব শ্রীতুক্ত যোগেশচন্্র রায় এম এ, বিদ্যানিধি 
মহাশয়ের! এ বিষয়ে আলোচন। করিয়াছিলেন। আলোচনায় স্থির হয় যে, হিন্দু-জ্যোতিয- 

শান্ত অনুসারে একটা মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা কর আবশ্তক। এই একান্ত প্রয়োজনীয় 

বিষয়টার জন্ত জমী, বাড়ী ও যঙ্ত্রাদির বয় ব্যতীত মাসিক ২**২ টাকা খরচে কাব চলিবে 
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বলিয়। স্থির হয়। আমি বিষয়টির সমস্ত খরচ দিতে প্রপ্তত আছি। এখন আপনার! 

উপযুক্ত পঞ্ডিতবর্গকে লইয়। এ বিষয়ের আযজোজন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। 

মহারাজের এই প্রস্তাবে ও বদ্বান্ততায় সকলেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞত। জানাইয়। ধন্যবাদ 

করিতে লাগিলেন। 

এই সময়ে বর্ধমানের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ বায় মহাশয় একটি প্রাচীন 

্ব্ণনুদ্রা। সভাপতি মহাশয়ের হাতে দিয় জানাইলেন যে, এই মুদ্রাটি তিনি বঙ্গীক্-সাহিত্য- 
পরিষদে দান করিলেন। মুদ্রাতরবিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় 

এটি দেখিয়। বলিয়াছেন যে, এটি ছুত্রাপ্য এবং নরসিংহ গুপ্তের মুদ্রা। সভাপতি মহাশয় 

সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে সুরেন্দ্র বাবুকে ধন্তবাদ করিয়া মুদ্রটি গ্রহণ করিলেন । 
এই সময়ে বৈচিনিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, আপনার প্রণীত পতিনটি পথ” 

নামক পুস্তকের পচ শত খণ্ড সাহিত্যিকবর্গকে বিতরণের প্রস্তাব করিলে তাহা সাদরে 

গৃহীত হইল। | 

অতঃপর আসামের জনৈক প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সর্ধেশ্বর কটকী মহাশয় অগুরুর ছালে 

লেখ! একখানি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পুথি দেখাইলেন। আসামের অন্ত একজন 

প্রতিনিধি যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ছুইটি সংস্কত কবিতা পাঠ করেন। 
তাহার পর মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাছুর সমস্ত অভ্যাগত, 

প্রতিনিধি, দর্শক এবং নিমস্ত্রিত বাক্তিবর্গের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা-সমিতির আয়োজন-সেব। 

এবং আদর-আপ্যায়নের জন্ত উপবুক্ত ভাষায় ধন্যবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত পারদাচরণ 

মিত্র, পীধুকত বিজয়লাল দত্ত, গৌহাটীর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেদিনী- 
পুয়ের শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রনাথ দাস মহাশয়গণ এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন । 

তাহার পর শ্রদুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় উঠিয়া জানাইলেন যে, যদিও যশোহরের 
মুখপাত্র রায় বাহাহুর শ্রীযুক্ত যছুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচম্পতি মহাশয় কালই 

যশোহরের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ করিয়া! গিয়াছেন, তথাপি শেষ দ্বিনে নিমন্ত্রণ করাটাই 
যখন প্রথা সিদ্ধ, তখন আমি সেই নিমন্ত্রণের পুনরুল্লেখ করিতেছি । ললিত বাবুর নিমন্ত্রণ 

সকলেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলেন। 

অতঃপর অভ্যর্থনা-সঙ্গীত-সমিতির অন্যতম গায়ক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ বাগচী 

সুস্বরে উচ্চকণ্ঠে গ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি এ মহাশয়ের রচিত “বিদায়” সঙ্গীতটি গাহিলেন। 
অতঃপর বর্ধঘযানবাসীর পক্ষ হইতে, অত্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে এবং বর্ধমানের 

মহ্ারাঙজজরূপে মহারাজাধিরাজ সার বিজয়াদ মহাতাপ বাহাছুর সমাগত ভদ্রলোকদিগের 

নিকট লানাবিধ সেবা-ক্রটি জানাইলেন। 
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নবম বাঁষিক সাধারণ-সম্মিলন-সমিতি 
কলিকাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ এল এম্ এস্ 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এমএ ৮ সম্তোষকুমার বসু 

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম এ, বিএল,. «এ আহর্য মুখোপাধ্যায় বি এল 

মাননীয় প্রযুক্ত ডাঃ দেব প্রসাদ সর্বাধিকারী » দেবেম্্রনাথ সরকার 

যুক্ত ডাঃ গ্রযুল্লচন্দ্র রায় সি আই ই * দেবেন্দ্রনাথ [মত্র 

» রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শান্ত্রী বাহাদুর বীরভূম 

*. প্রফুল্পনাথ ঠাকুর মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্থা 
« কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ 

» নাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ 

৪ ললিতচন্দ্র মিত্র এমু এ 

» পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ 

« মযৌঃ মণিরুজ্জমান 

৮ % মহম্মদ আকরাম খা 

9. ৮» নূর আহম্মদ 

”গ জলধর সেন 

» খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ 

২৪ পরগণ। 

শরীধুক্ক চাকুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
মৌঃ মহম্মদ কে চাদ 
ডাঃ অবছুল গফুর সিদ্দিকী 

হুগলী 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিএ 
৮” অন্বিকাচরণ গণ্ত 

» কুমার ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় 
” হুর্গাদাস লাহিড়ী 

* আস্ততোষ দাশগুপ্ত মহলানবীস 

বর্ধমান 
মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর 

রাজ শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপূর সাহেব 
জীযুক্ত দবেজ্্রবিজয় বন্ধ এমএ, বিএল 
* জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ 

শ্রীযুক্ত নির্্দলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় 
» শিবরতন মিত্র 

* তারকচন্দ্র রায় বিএ 

মেদিনীপুর 
কুমার শুযুক্ত দেবেন্দ্রলাল খ!। 

শ্রীযুক্ত মনীধিনাথ বসু 

* সত্যেন্দ্রনাথ বসু 

» মহেন্দ্রনাথ দাস 

” জ্ঞানেন্দ্রচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, কবিরত্ব 

বাকুড়া 
শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ বি এল্ 

» রামনাথ মুখোপাধ্যায় 

মুর্শিদাবাদ 

শ্রীযুক্ত মহারাজ সারু মণীন্দ্রঞ্জর নন্দী বাহাছুর 
৮ রাধ(কমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ 

৮ যজ্েখর বন্দ্যোপাধ্যায় 

» দেবেজ্জনারায়ণ রার 

যশোহর 

রায় শ্রীযুক্ত যদ্থনাথ মঞ্জুষদ।র বাহাদুর 
এম্ এ, বিএল্ 

শ্ীযুক খগেন্রনাথ মিত্র এম এ 
* হেমেন্তপ্রসাদ ঘোষ বিএ 

কুমার সতীশকঠ সিংহ রায় 
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মহারাজ শুক ক্ষৌনীশচন্ত্র রায় 

নদীয়া 

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন 

চু 

» আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

হেষচন্দ্র সরকার এম্ এ 

মৌঃ মোজাশ্সেল হক্ 
ভবেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিভূতিভূষণ মজুমদার 

খুলনা 

শীযুক্ত কালীগ্রসন্ন দাশুণ্ড এমএ 
সতীশচন্দ্র মিআ্র বিএ 

গোপালচন্দ্র যুখোপাধ্যাক়্ 

বরিশাল 
ভ্ীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী 

* নিবারণচন্্ দাসগুণ্ড এমএ) বিএল্ 

প্রতাপচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

ফরিদপুর 
শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় 

ভীমুক্ত অবিনাশচন্দ্র ম্ত্রমদরার় এম্ এ 

ঠধ 

মৌঃ রওশন আলি চৌধুরী 
ঢাকা 

উপেন্রচন্দ্র গুহ 
অনুকূলচক্্র সরকার 

নলিনীকাস্ত ভট্টশালী এম্ এ 

যোগেন্্রনাথ গণ্ত 

যতীঞ্মোহন রায় 

ময়মনসিংহ 

মহারাজ কুগুত্বচন্্র সিংহ বিএ 

জীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী 
৮ বাঁজ। জগৎকিশোর আচার্ধয চৌধুরী 

কেছারনাথ মভভুমঙ্গার এম্ 'আর্ এ এস্ রাজ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্জ বড়রা 

হর্গাদাস রায় বি এল্ 
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ত্রিপুরা 
কুমার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচ্জ দেবর 
শ্রীযুক্ত নবঘধীপচন্ত্র দেববর্শা 

” অনুকূলচন্দ্র রায় 
নোয়াখালী 

সম্পাদক নোয়াখালী-সম্মিলনী 
চট্টগ্রাম 

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র দাস বাহাছুর সি আই ই 

» শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র দত্ত বাহাদুর: 
শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ 

»$ বিপিনবিহারী নন্দী বি এল্ 
« ভ্রিপুরাচরণ চৌধুরী 

পার্বত্য চট্টগ্রাম 
শরীযুদ্ক সতীশচন্্র ঘোষ বিএ 

শ্রীযুক্ত রজনী রঞ্জন দেব বিএ 

»* অপূর্ববচন্দ্র দত্ত বিএ 

» অফ্যুতচরণ চৌধুরী 

কাছাড় 

শ্ীমুক্ত ভূবনমোহন ভট্টাচার্য্য 

» জগন্নাথ দেব 

গৌহাটা 
শীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্ধয এম এ 

» বনমালী বেদান্ততীর্ঘ 

» স্ুরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যাক্স 
+ হেমচন্জ্ দেব গোস্বামী এম্ এ 

» ভুবনমোহন সেন এম এ 
॥ কালীচরণ সেন 

গোয়ালপাড়া 
পা 

যুক্ত দিজেশচন্তবক্রবর্তা এব্এ, বি এল্ 
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কুচবিহার 

কুমার শ্রীযুক্ত নিত্যেন্ত্রনারায়ণ বাহার 
যুক্ত কোকিলেম্বর ভট্টাচার্ধ্য এম এ 

.॥ চৌধুরী আমানতুল্প। আহম্মদ 

রঙপুর 
প্ীযু্ত সুরেক্চন্্র রায় চৌধুরী 
মহামহোপাধ্যায় প্িতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর 

তর্করত্ব, কবি-সম্তরাট 

হযুক্ত পুরেন্দুমোহন সেহানবীশ 

» তবানীপ্রসত্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাক রণভীর্থ 

॥গ সেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ 
রায় শ্রীযুক শরচ্চন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর 

বগুড়। 
শ্রীযুক্ত সুরেশচজ্জ দাশগপ্ত 

” হরগোপাল দাপকুণু 

পাবন! 

যুক্ত জগদীশচন্দ্র রায় 

” সতীশচন্দ্র রায় এম এ 
» সুবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 

দিনাজপুর 
মহারাঙ্গ সার শীযুক্ত গিরিজানাথ রায় 
শ্ীধুক্জ ধোণীন্দ্রনাথ চক্রবস্তাঁ এম এ বি এল্ 

৮ বরদাকান্ত বিগ্যারত্ব 

মালদহ 
যুক্ত হরিদ|স পালিত 

* রুজনীকাস্ত চত্রবর্ত 

” বিপিনবিহারী ঘোষাব এল্ 

” নলিনীকাস্ত বসু 

পুর্ণিয়া 
যুদ্ধ জ্যোতিষচন্জর ভট্টাচার্য্য এম এ, বিএল্ 

॥ রায় নিশিনাথ সেন বাহাছুর 

১৩৩ 

রাজসাহী 
মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্্রনাথ রাস 
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ 

গ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ 
॥ রমাপ্রসা্ চন্দ বিএ 

» রাঁধাগোধিন্দ বসাক এম্ এ 

৪. পঞ্চানন নিয়োগী এম এ 

মানভূম 

শীযুক্ত জ্যো তির্ধয় চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এন্ 

৮ ক্ষেত্রনাথ সেনগুগ বি এল্ 

»১ হরিনাথ ঘোষ 

কটক 
রায়সাহেব শ্রীবুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্ভানিধি 

এমএ 
ভাগলপুর 

ভরীযুক্ত মণীন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্ 
॥ দুর্গাদাস রায় 

বাকীপুর 
রায় শরুক্ত পুর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর 

এম এ বি এল 

শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার এম্ এ 

৮ যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বিএ 

» রাখালরাঞ রাঁয় বি এ 

কাশী 
শীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় 

দিল্লী 

জ্ীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় 

* পুরুযোত্তম সিংহ বি এ 

* সরোজনাথ বাগচি 

মিরাট 
প্রযুক্ত কালীপদ বন্থু বি এল. 

&৪ নবকৃষণ রায় বি এ 
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বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের 

নিয়মাবলী 
১। এই সম্মিলন “বঙীয়-সাহিত্য-সম্মিলন” নামে অভিহিত হইবে। 

২। জুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিময়, বিবিধ শাস্ত্রের আলোচন। ও প্রচার, বাঙ্গাল! 

দেশ ও বাঙ্গালী-জাতি সন্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধান ঘার! সর্ববিধ তথ্য নির্ণয় এবং জনগণের 

মধ্যে সাহিত্যাহরাগ ও জ্ঞানের বিস্তার বলীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের উদ্দেস্ত বলিয়। 

পরিগণিত হইবে। 

৩। সাহিত্য-সম্মিলনের প্রত্যেক অধিবেশনে সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যান্ুরাগী 

ব্যক্কিমান্রই যোগ দিতে পারিবেন এই সাহিত্য-সন্মিলনে ধীহার আসিবেন, তাহারা 
সাধারণতঃ নিয়লিখিত চারি শ্রেণীর লোক হইবেন,__ 

(ক) প্রতিনিধি--বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্তুক নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্। 

(খ) নিমস্ত্রিত__.অত্যর্থনা-সমিতি কর্তৃক নিষস্ত্িত ব্যক্তিবর্গ। 

(গ) সাহিত্যানুয়াগী-যে সকল সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইবেন। 
(ঘ) সাধারণ দর্শক বৃন্দ । 
৪। বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক নির্ববাচিত যে সমস্ত প্রতিনিধি সন্মিলনে উপস্থিত 

হইবেন, তাহাদের প্রত্যেককে ২২ ছুই টাক] হিসাবে অত্যর্থনা-সমিতিতে চাদ দিতে 
হইবে । যীহার1 এই চাদ। দিবেন, তাহার। নিয়লিখিত বিশেষ অধিকারগুলি পাইবেন, 

(ক) সম্মিলমে উপস্থাপিত গ্রস্তাবাদি বিচারকালে মতামত প্রদ্ধান। 

(খ) সশ্মিলনের কার্ধ্য-বিবরণ এক খণ্ড বিনামূল্যে প্রাপ্তি । 

৫1 থে সমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্যান্থুরাগী ব্যক্তি কোন সভা-সমিতির গ্রতিনিধি- 

রূপে সম্মিলনে আসিবেন না, অথব। ধাহার] অত্যর্থনা-সমিতি কর্তৃক নিমস্ত্রিত হইয়া 
আসিবেন, তাহার গ্রতিনিধিগণের পূর্বোক্ত দুই অধিকার পাইবেন না, কিন্তু সম্মিলনে বা 
তাহার শাখায় যে সমস্ত প্রবন্ধ পড় হইবে, তাহার আলোচনায় যোগদান পক্ষে কোন 

বাধ! থাকিবে না । 

৬। এই সম্মিলনের আঁধবেশন প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হইবে। সাধারণতঃ 

কোন্ বৎসর কোন্ স্থানে সন্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা' পুর্ববর্তাঁ অধিবেশনেই স্থির 
করিতে হইবে। 

৭। সন্মিলনের সমস্ত কার্ধ্য বাঙ্গাল।-তাধায় নির্বাহিত হইবে। তবে যর্দি কেহ 

বাঙ্গালা-ভাবষায় স্বীয় বক্তব্য প্রকাশ করিতে অক্ষম হন, তবে সভাপতি মহাশয় ইচ্ছ। 

করিলে, তাহাকে তাহার ইচ্ছামত ভাবায় তাহার মনোভাব প্রকাশ করিতে দিতে 
গপাঁরিবেন। 

₹। এই সম্গিলনের সমত্ব কার্য পরিচাগনের জগ্ত প্রতি বৎসর অন্ন ৬* জনকে 
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লইয়া “সাধারণ-সন্মিলন-সমিতি” নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে। প্রতি বৎসনধ 

সন্সিলনের শেষ টৈঠকে পরবর্তী বৎসরের জন্য উক্ত সাধারণ-সন্িলন-সমিতির সদস্তগণ 
নির্বাচিত হইবেন। 

৯। এই সম্মিলনের কার্য নির্বাহার্থ উক্ত সদস্তগণ অথব। তাহাদের মধ্যে ধাহারা 

উপস্থিত থাকিবেন, তাহারা, সম্মিলনের সেই মধিবেশনেই কিংবা তাহার পর এক মাসের 

মধ্যে, আপনাদের মধ্য হইতে দশ জনকে নির্বাচন করিবেন এবং এ দশ জন সদ্য 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষর্ধের কার্গ।-:নর্বহক-সমিতির সহিত যুক্ত হইয়। “সন্সিলন-পরিচালন- 

সমিতি” নামে সন্মিপনেরু যাবতীয় কার্ধ্য পরিচালন করিবেন। আবশ্তক হইলে, সন্মিলম- 
পরিচালন-সমিতি সাধারণ-সপ্সিনন-সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়! কার্য করিবেন। 

(ক) সন্মিলন-পরিচালন-সমিতি, পরিষদের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির নিয়মান্থুসারে 

চপিবে এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদ্কই “সাধারণ-সম্মিনন-সমিতি” এবং “সঙ্গিঅম- 

পরিচালন-সমিতি' এতদ্ুতয়ের সম্পার্দ কত করিবেন । 

(খ) কোন সন্মিলনের সতপত তাহার সভত।পতিত্বে নির্বাচনের সময় হইতে পরবর্তা 

সম্মিলনের অধিবেশনে অন্য সভাপতির নির্বাচন পর্য্যন্ত সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সভাপতি 

থাকিবেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিবদের সভাপতি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সভাপতিরূপে 

গণ্য হইবেন। তাহাদের অভাব হইলে, উপাস্থত সস্তবরগের মধ্যে যে কেহ সভাপতিরূপে 

নির্বাচিত হইতে পারিবেন । 

১০1 যে বৎসর যেস্থানে এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই স্থ।নের অধিবাসি- 
গণ সাধারণতঃ পূর্ব-সশ্মিশনের আববেশনের পর তিন ম।স মধ্যে, সান্মিলন-সববন্ধীয় স্থানীয় 
সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে শির্বাহার্থ, একটি অত্র্থন।-মমিতি গঠন করিবেন। 

১১। নিম্নলিখিত কার্য্য গুলি অভ্যর্থনা-সমিতির কর্তব্য মধো, গণ্য হইবে ১ 

(ক) সম্মিলনের সময়-নদ্ধারণ। ূ 

(খ) সম্মিলনে যোগ দিবার জন্ত সাহিত্যসেবা [দিগকে ও সাহিত্য -সমিতিসমূহকে 

নিমন্ত্রণ | 

(গ) উপস্থিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা, বাসাদ্ির ব্যবস্থা এবং তাহার ব্যয়-নির্বাহ। 

(ঘ) সাধারণ দর্শকর্দিগের নিকট কোনরূপ টিকিট বেচিয়। প্রবেশিক। লওয়৷ হইবে 
কি না এবং লইতে হইলে কি হারে লইতে হইবে, তাহ স্থির করা। 

(উ) সন্মিলনের সতাপতি-নির্বাচন। 

(5) সমম্মিলনের আলোচ্য বিষয় ও কার্ধ্য-প্রণালী নির্ধারণ 

(ছ) সম্মিলনে সর্ববিধ শৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যবস্থা! । 

() অধিবেশনের অন্ততঃ ছুই মাস পূর্বে সঙ্সিপন-পরিচালম-সমিতির সন্মতি লইয়। 
নান। স্থানে প্রচলিত সংবাদপত্রে নির্ধারিত সময় ঘোষণা । 

১6. | 
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(ঝ) অধিবেশনের অন্ততঃ তিন মান পূর্বে আলোচনার জন্য বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ 

ও গ্রস্তাবাদি পাঠ।ইতে সাধারণকে আহ্বান । 
(ঞ) যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই প্রদেশ সম্ব্ধীয় স্থানীয় তবপূর্ণ 

প্রবন্ধ ও বিবরণা্দি সংগ্রহ। 

(ট) সম্মিলনের সম্পূর্ণ কার্ধ্য-বিবরণ প্রস্তুত করিয়া অন্থমোদনার্থ সম্মিলন-পরিচালন- 
সমিতিতে অধিবেশনের পর ছুই মাস মধ্যে প্রেরণ ও তাহ! প্রকাশার্থ অর্থ সংগ্রহের 

ব্যবস্থা । 

'ভ্যর্থনা-স্মিতি এই সমস্ত কার্ধয সন্ধে ও আলোচ্য ব্রিষয়াদি নিরূপণে সন্সিলন- 
গরিচালন-সমিতির সঠ্িত আবশ্বকমত পরামর্শ করিয়। কাধ্য করিবেন। 

১২। অন্যর্থনা-সামিতি কর্তৃক বাহার প্রবন্ধ রচনার জন্য আহত হইবেন ঝা তথ্য- 
সংগ্রহে নিযুক্ত হইবেন, তাহাদিগকে স্ব স্ব রচনা ও সংগুহীত বিষয়াদি সন্মিলনের অধি- 

বেশনের অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিতে 
হইবে। 

১৩। অন্ন হই দিন এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। যদি প্রয়োঞ্জন হয় এবং 

সময়ের সুবিধ! থাকে, তবে ছুই দিনের অধিক দিনও অধিবেশন হইতে পারিবে; তবে 

তাহ প্রথম হইতেই বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে । 
১৪। অধিবেশনের অব্যবহিত পৃর্ব্বে নির্বাচিত সভাপতি উপা্থত সত্যগণ অথব! 

তাহা্জের প্রতিনিধিগণকে লইয়। বিষক্স-নির্বাচন-সমিতি গঠন করিবেন। এই সমিতি 

আলোচ্য বিষয়গুলির সময়োচিত আলোচন1। ও আবম্তক হইলে সপ্তবমত পরিবর্তনা দি 

করিতে পারিবেন। 

১৫। কাধ্যের স্ুবিধার্থ এই সম্ষিলনের কার্ধ্য আলোচ্য বিষয়ান্ুসারে নিয়লিখিত 
৪ ভাগে বিতঞ্গ হইতে পারিবে। প্রয়োজন ও সুবিধা হইলে একই সময়ে একাধিক 
শাখার অধিবেশন হইতে পারিবে। 

(ক) সাহিত্য-শাখ। (কাব্য, ভাষাতত্ব, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি)। 

(খ) র্শন-শাখা । 

(গ) ইতিহাস-শাখ! (ইতিহাস, সমাজতত্ব, প্রত্ব-তব প্রভৃতি)। 

(ঘ) গণিত ও বিজ্ঞান-শাখ! (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, 
ভুবিদ্যা, শিল্প, চিকিৎসা-বিদ্য। গ্রভৃতি)। 

১৬। বিষয়-নির্বাচন-সমিতি উক্ত চারি বিতাগের কার্য্য স্ুশৃঙ্খলের সহিত নির্বাহের 

তার কতকগুলি বিশেধজ্ের প্রতি দিতে পারিবেন। এতত্তিন্ন-- % 

(ক)' প্রাপ্ত প্রবন্ধ ও রচনার্দি হইতে সম্মিলনে পাঠের জন্য ্ রবন্ধাদি নির্বাচন 

করিব্মে। 

(খ) পাঠ্য প্রবন্ধের আকার বিবেচনায় পাঠের সময় পরিমিত করিয়। দিবেন। 
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১৭। নিয়লিখিত কার্্যগুলি সন্মিলন-পরিচাঁলন-সমিতির কর্তব্যষধ্যে গণ্য হইবে,- 
(ক) পুর্ব-সন্মিলনে নির্ধারিত প্রস্তাব এবং স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতি বা অপর 

কোন সমিতি কিংবা কোন বিশেষ কার্ধ্ায সম্পাদনের উদ্দেশে সশ্মিলনের বৈঠকে গঠিত 
কোন বিশেষ সমিতির প্রতি যে সকল কাধ্যভার অপিত হইবে, সেই সমস্ত বিষয় কার্যে 
পরিণত করিবার চেষ্ট। ও পরবর্তী সন্মিলনে তাঁহাদের ফলাফল জ্ঞাপন। 

(খ) সম্মিলনের অধিবেশনের পর ছয় মাস মধ্যে তাহার কার্ধ্য-বিবরণ মুদ্রণ" 

ব্যবস্থা । 

১৮। অভ্ার্থনা-সমিতি ও কার্য্যর তার-গ্রাপ্ত অপরাপর সমিতি আপন আপন 

কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরবত্তাঁ সন্মিলনে উপস্থাপিত করিবার জন্ত 

আগামী অধিবেশনের অন্ততঃ ছুই মাস পূর্বে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদককে 
পাঠাইয়! দিবেন। 

১৯। এই সশ্সিলনের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে যাহ(তে প্রার্দেশিক সাহিত্য, পুরাতত্ব, 

গ্রাকৃতিক-বিজ্ঞান, গ্রত্ব-তন্ব প্রসৃতি সংক্রান্ত ও তদ্বিধ অন্যান্ত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া 
প্রদর্শনীর আকারে প্রদর্শিত হয়, সে জন্ঠ অভ্ার্থণ1-সমিতি যত্ব করিবেন। 

২*। এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীত দ্রবাদি যাহাতে সুরক্ষিত হয়, সম্মিলন-পরিচালন- 
সমিতি অভার্থন।-নমিতির সাহ'যো তাহার বাবস্থা! করিবেন। : 

২১। আবঠ্টক হইলে, সন্মিলন-পরিচালন-সমিতি ও সাধারণ-সন্মিলন-সমিতি 
একযোগে এই দকশ্গ নিয়মের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু 
সে সমস্ত অবাবহিত পরবস্তা সম্মিননের অধিবেশনে অনুমোদিত করাইয়। লইতে হইবে। 

২২। কোন ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি সন্বন্ধে এই সম্মিলনে আলোচন! হইবে ন]। 
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৬ পিয়ারীটাদ মিত্রের শততম জন্মোৎসব 

গত ৬ই শ্রাবণ, বুধবার ৬পিয়ারীঠাদ মি (টেকচাদ ঠাকুর) মহাশয়ের শততম 

জন্মদিন উপলক্ষ্যে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় 

উপস্থিত ন৷ থাকায় শ্রীযুক্ত হীরেশ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বিপিন্চন্্র পাল 

মহাশয়ের সমর্থনে প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থু মহাশয় সভাপতির টা, 

গ্রহণ করিয়া বলিলেন,_আজ যে মহাগ্রার শততম জন্মের দিশে সভা হইতেছে, তাহার 

গ্রতি আমার প্রভূত সম্মান ও শ্রদ্ধ। থাকিলেও অ।ম। অগেন্ী বয়োজেযষ, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের 

মধ্যে কেহ সভাপতি হইলে শোন হইত,_অশোশুন হইলেও সতার আদেশ আমার 

শিরোধার্য্য। 

তৎপরে স্ুকবি, হুগলী র গজ শ্রীধুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম এ দি এস্ মহাশয় উপস্থিত 

হইতে ন! পারিয়। যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়া হইপ। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুন্তফী মহাশয় সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়। বি: 

ধশাহীর। বর্তমান বাঙ্গাল। সাহিত্যের গগ্ভের ভাখা গড়িরা গিয়াছেন, ৬পিয়ারীাদ 

উহাদের মধ্যে অন্যতম | টেকটাদ ঠাকুর শাম লইয়া তিনি খে করখানি বহি লিখিয় 

গিয়াছেন, তাহ] হইতে “পিতা বাওআ”৭ সংস্কর কারবার পথ পাওয়া গিয়াছিল। 

তিনি ১২২১ সাপের এই এমন দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। যে ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপের রসে সে 

কালের সাহিত্যে পিয়ারাটাদ প্রতিষ্ঠা লাশ কিয়ছিণেন, এ কালের সাহিত্যে সেই 

ব্যঙ্গ-বিজ্রপের রস-রচনার অগ্তওম শ্রেষ্ঠ রহস্য-পটু অস্বতলাণকে আজ আমরা সভাগতি- 
রূপে পাইয়াছি। তাহার নেতৃত্বে সতার কাধ্য বেশ তাল রূপেই চলিবে । ৮ গিয়ারী- 

চাদ বাঙ্গাল। ১২২১ সালের ৮ই শ্রধণ তারিখে এবং ইংরাজী ১৮১৪ ৃষ্টাব্দের ২২শে 

জুলাই তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। আর বাঞ্গালা ১২৮৭ সাপের ২১শে অগ্রহায়ণ তারিখে 

ও ইংরাজী ১৮৮৩ সালের ২৩শে নবেদর্ন ত|রিখে তাহার স্বৃত্যু হয়ঃ 

তাহার পর মহামঙ্োপাধ্য।য় ডাক্তার এঘুক্ত সতীশচন্ত্র বিগ্াতুষণ এমু এ, পি এচ ডি 

মহাশয় বলিলেন, -৬ পিঘ্ারাটা্দ মিত্র বাঙ্গালা সাহিত্যের গঠনকালে একঞ্ন 

অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যে তাহার স্থান চিরদিনই অনেক উচ্চে থাকিবে। 

তাহার 'আলালের ঘরের ছুলাল' প্রস্থতি গ্রন্থে নান। সমাজের সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। 

আজ পিয়ারীটাদের শত বর্ষের জন্মদিনে বড় একটা উৎসব না করিয়া ইহার্দের মত 

লোকের জন্মোৎসব বছরে বছরে করিলে ভাল হয়। 

যুক্ত ুরেশচন্দ্র সমাঞ্জপতি বলিলেন,_পূর্র্বকালের স্ব্দেশ-তক্তগণের মধ্যে 

টেকটাঙ্গ অন্ততম। তিনি শুধু সাহিত্যক্ষেত্ররে নহে? সর্বা ক্ষেত্রেই বরেণ্য ছিলেন। 

তাহার অন্ত কাজের কথ! ছাড়িয়া দিয়া, তিনি কেবলমাত্র সাহিত্যের জন্য যাহ! করিয়। 

শিয়্াছেন, কেবল তাহাই যথেষ্ট । বঙ্ষিমচজ্ঞের এই কথা ঘোষিত হইবার ময় 

আমিয়াছে। আলালের ভাষায় তিনি ঘরের কথ। লইয়। দেশের ছবি অ কিয়! গিয়াছেন। 
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মৌলিক বাঙ্গালা উপন্তাস স্ৃষ্টিই তাহার মহৎ কার্য । তাহার সাহিত্য-সেবা-প্রণালী 
পরতন্ত্রমূলক নহে, তাহ! ম্বতন্ত্র। «অ।ল।লী” ভাষা সম্বন্ধে তখনকার কলিকাতা। রিভিউ 
তাহাকে 1911010৩1 বপিয়। উপহাস করিয়াছিলেন। সাহিত্যে মহাপুরুষ পিয়ারীটাদে! 

ইঙ্গিত মানিয়া চলিলে ভাল হয়। বিদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত সাহিত্যে কি উপকার 

হইবে? আন্ন, সকলে মিলিয়। পিয়ারীটাদকে মণ কথিয়া বলি,_-“তোমারি চরণ, 
করিয়া শরণ, চলিব তোমারি পথে? । 

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম এ ৬পিয়ারীট।র সম্বন্ধে একটি চতুর্দশপন্ 
কবিতা পাঠ করিলেন। 

তৎপরে শ্রীধুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব এমএ) বিএল্ মহাশয় বলিলেন,_-. 

টেকটাদ ১০০ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রথগ করেন, তাহার পর কত পরিবর্তন হুইয়] গেল। 
সাহিত্যক্ষেত্রে, ধর্মক্ষে তরে সমাপক্ষেত্রে তাহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সমসাময়িক 

হিন্দু-কলেজের অন্ঠান্ত কৃতব্গ্য ছাত্রগণের স্তায় উহার ধর্শমতে, আচার ব্যবহারে, ভাবে 

ভাধায় কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ৬ রাঙ্জনারায়ণ বসুর জীবনচরিত পাঠে জানা যায়, 

নুতন ইংরাজী শিক্ষার্গ প্লাবনে অনেক এপাবত ভাসিয়| গিয়।ছিল॥ কিন্তু পিয়ারীটাদ 
তাষেন নাই, বিদেশী তাব তাহাকে কিছুর টলায় নাই। মায়ান্স ও লজের মতে 

পিয়ারীটাদ্দের প্রেততত্বের আগোচনা আলেয়ার পশ্চাতে ঘৌড়ান নহে। সম্প্রতি 
ইউরোপের 12)56919)এর আলোচনায় আলোয়ার পশ্চাতে দৌড়ান পিয়ারীটাদে৫ 

সিদ্ধান্তই সত্য বলির। ঈড়াইতেছে। 

এই সময় সার্ গুরুদ।স বন্দ্যোপাধ্য।য় মহাশয় বলিলেন,__পিয়ারীাদ নান! দিকে 
যথেষ্ট কার্জ করিয়া যথেষ্ট কৃতকাধ্য হইর়। গিয়াছেন। ঠাহাকে ঈশ্বর বিগ্ভাসাগর ও অক্ষর 

দত্তের সমসাময়িক বলিলেও চলে। ঈশ্বরচন্দ্র আর অক্ষয়কুমার মনের ভাবগুলিকে সংস্কৃত 
পরিচ্ছদদে অর্থাৎ পোষা [কী পরি্ছদে সাঙ্জাইঠেন, আর পিয়ারাটাদ্দ সকল সময় পোষাক 

পরিয্া! কাঙ্জ চলেন। 'বুঝিয়া আটপোরে পোষাকের বাবস্থ। করিয়াছিলেন। ইহাদের 

ভাষার তুলনার বিবাদ চিরকালই থাকিবে। বঙ্কিমের তাষ। আলালী ভাষ। ভাঙ্গিয়াই 

গঠিত হয়। আলাপী তাষার কাছে অগ্ভকার সভাপতি মহাশয়েরও খণ বোধ হয়, 

বন্ধিমের অপেক্ষাও বেশী। 

মননীয় ডাক্তার দ্বেবপ্রসাৰ সর্ববাধিকারী মহাশয় বাঁললেন,_-বি্ঞাসাগর প্রভৃতি 

মহাত্মগণের ম্বৃতাহে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু শততম জন্মোৎসব এই প্রথম। 
এই জনা পরিষৎকে ধন্যবাদ করিতে হয়। 

পিয়াবীচাদ 0০1550107১ 21251)0 সঙ্গে মিলিয়। কলিকা ও? টড রান সভা 

স্থাপন করেন। তখন অনেকের ধারণ। ছিল--মদ না খাইলে শিক্ষিত, সভ্য ও বড় লোক 

হওয়া যায় না। এই মন্দ ধারণার উচ্ছেদের জন্য পিয়ারীটা্দ “মাদকতা -নিবারিণী 

সভার* প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্বে প্যারীটাদ “মদ খাওয়। বড় দায়, জাত থাকার 
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কি উপায়” রচনা করেন। পিগ়মারীাদের সমাজ-সংস্কারের কশাঘাত বড়.কড়াই ছিল। 

আলালের ঘরের ছুলালের ছাপ! হওয়ার পর হুইতে ক্রমশঃ দুলালের! গা ঢাক। দিক্লাছেন। 

তাহার পর ৬ কালীপ্রসন্ন সিংহ “ছুতোমের' মুখে আর একবার কশাধা ত করিয়াছিলেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত রাজকু্চ দত্ত মহাশয় বলিলেন, -পিতামহের কাছে উপদেশ 

পাইয়াছিলাম, অর্থ ব্যবহারে ও স্ত্রীলোক সঘপ্ধে যে ব্যক্তি খাটি, সেই ত মান্ুষ--এই 

কথার জীবস্ত উদাহরণ পাইয়াছিলাম, পিয়ারীটাদ মিরে। ৃ 

তৎপরে শ্রীযুক্ত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন _যিনিই যত কথ! বলিলেন, 

তিনি পিয়ারীটু্দের কথাই বলিলেন, টেকটাদ্দের কথ। বল। ঠিক হয় নাই। বাঙ্গাল 

সাহিত্যে টেকর্টাদের 'আলালের ঘরের ছুলাল" একটা বেদী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 

পঞ্ডিতী বাঞ্জালার কেতাবগুলি দেখিয়্। তখনকার চীফ জষ্টিস্ সার এড্ওয়ার্ড রায়ান বলিয়া- 

ছিলেন--“কথার় কথায় তাষ। ন। শেখাপণে কি ফল হবে,- কিন্তু তেমন পুথি কোথ। ? 

আলালের ঘরের ছুল।লের তাবট! [7151477£ থেকে লওয়।। বিদ্যাসাগরী দল বলেন-_ পুর্বে 

ভাষার প্রাদেশিকত। ছিল) উদ্দাহরণ--কবিকম্বণ, মনসামঙ্গল। ভারতন্ত্রের প্রাদেশিকতা। 

কম, তাই সেটা বেশী চলে। নান! প্রদেশের ভাষায় ঘনিষ্ঠত! হইয়াছে বক্ষিমের 

গ্রতিভাবলে বে্ী। বঙ্কিমের মনীষ। একট! সামগ্রস্য আনিয়। [দিয়া ছিল। পিয়়ারীচাদের 

আর সব কান্গ চাপা পড়িয়। যাইলেও তিনি চিরজাগরূক থাকিবেন “টেকাদ'রূপে। 

টেকটাদের সাহিত্যের ধরণট! দেশের মুখ চাহিয়া, পরিষৎ বজায় করুন, ইহ আমারও 

অনুরোধ। ্ ্ 

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় বলিলেন,_-পিয়ারীাদকে শেষ-জীবনে 

প্রেততত্বের আলোচনায় নিধুক্ত দেখিয়াছি। তাহাদের সিঁয়াসের বৈঠকে আসন কাপিত, 

এলাচ, ধ্ুন্বেশ আপিত। আমি সে আসন ধরিয়/ছিলাম। তিনি হুগলী জেলার লোক, 

চিরদিন কলিকাতায় বাস করিতেন বলিয়া কলিকাতার ভাষাই তাহার আদর্শ হইল। 

কলিকাতাতেই পূর্ব-পশ্চিমের মিলনস্থান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ও ব্িমের 

চেষ্টায় কণিকাতার ভাষাই সাহিত্যে নুপ্রতিষ্ঠ হইল। কিন্তু এখন সিলপেটা-চাটগেঁয়ের 

তায় কলিকাতা প্রা্দেশি কতাটুকুও বর্জনের সময় আসিয়াছে। 

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আমাদের দেশে এক রকম শাদাসিদে সভ্যত। ছিল) 

আমরা দাসীকে বি বলি, কন্ঠা বলি, অমুকের মা বলিয়া ডাকি, চাকরের নাম ধষিয়। 

ডাকি; কিন্তু কখন বেয়ার1, খানসামা, নওকর, বান্দ! প্রভৃতি বলি নাই। আহার ব্যবহারে 

কখন তাহীদের দাসত্ব অস্থভব করাই নাই_এ রকম ছোটকে বড় করার তাব আর 

কোন সভ্যতায় নাই। আলালের ঘরের ছুলালের তাষা! আমাদের টেকের জিনিস-_ 

টে'কেই টাক।--আর টাকাই চাদ--টেকটাদ আমাদের ভাষার যেটুকু দাম আছে, 

তাহাই দিয় গিয়াছেন। | ৬ 

অতঃপর সভাপতি মহাশন্নকে ধন্যবাদ জানাইয়। সতাতঙ্গ হয়। 

১৫ 
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(এই সভার ব্যয় নির্বাহার্থ স্বর্গীয় পিয়ারীচাদ মিত্রের বংশধরগণ পরিষৎকে ২*২ 

সাহাষ্য করিয়াছেন। এই অর্থের হিসাব আগামী বর্ষের কার্ধাবিবরণীতে প্রকাশিত 

হইবে।) 

্রীযুক্ত রামেন্দ্রনুন্দর ব্রিবেদী মহাশয়েয় পঞ্চাশত্তম 
জন্মলগিন্োতহ | 

_ মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিরসুহৃৎ শ্রীযুক্ত রামেজ্্রমুন্দর 

ন্িবেদী মহাশয় ১৯২১ সালের ৫ই ভাদ্র তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। এই বৎসর ( ১৩২১ 

সালে) ৫ই ভাদ্র তাঁরিখে তাহার পঞ্চাশঘর্ষ পূর্ণ হইল। বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই 
উপলক্ষ্যে তাহার জন্মদিনে সাদ্ধ্য সন্মিঙনের আয়োজন করিয়া তাহাতে তাহাকে 

অভিনন্দন ও সঘর্ধন! করেন। গত €৫ই ভাদ্র শনিবার অপরাহু ৬ টার সময় পরিষং 
মন্দিরে এ উপলক্ষ্যে এক বিরাট সান্ধ্য সন্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। নিমন্ত্রি 
ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনার জন্য মন্দিরদ্বারে স্বয়ং সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ 
চৌধুরী প্রমুখ কার্য্যনির্বাহক-সমিতির অনেক সদন্ত এবং সাহিত্য-পরিষদদের হিতৈষী 
অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 

রাষেন্ত্র বাবু যথাসময়ে উপস্থিত হইলে কদলীতরু, পূর্ণঘট ও আত্রপল্পবাদি 
হার! সজ্জিত দ্বারে নহবতে কল্যাণরাগিণী বাঞজিয়া উঠিল এবং সাহিত্য-পরিষদের 
ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত অনস্তকুমার দাস, রাষেন্দ্র বাবুর সহিত দ্বারসম্মুথে সমবেত সদন্তমগ্ুলীর 

ছবি তুলিয়। লইলেন। এই উপলক্ষ্যে বোলপুর হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, 

পাদগী এগুর সাহেবকে সঙ্গে লইয়া! সভায় আসিয়াছিলেন। দিল্লী শাখা-পরিষদের 

প্রতিনিধি শ্রীঘুক্ত বসম্তকুমার ভট্টাচার্য্য এবং বরিশাল শাখা-পরিষদের সম্পাদক 

জীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ও উপস্থিত হইগ্লাছিলেন। এতস্তিন্ন সহরের নান। 
সতা-সমিতি পক্ষ হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং মফন্বলের বহু স্থান হইতে বহু সদস্ত 
আসিয়। এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। 

সকলে আসন গ্রহণ করিলে পর স্ুপ্রসিদ্ধ গায়ক যত সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং 
তাহার শিষ্য অন্ধ-গায়ক শ্রীমান্ রুষ্ণচন্দ্র দে, শীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের রচিত 
একটি গান গাহিয়া রামেন্ত্র বাবুকে অত্যর্থনা করেন। তাহার পর কবিকুলতিলক পণ্ডিত 

জীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ব মহাশয় শ্বরচিত সংস্কৃত ক্লোকাবলী পাঠ করিয়৷ রামেজ্্র বাবুকে 
ধানদূর্বব দ্বার! আনীর্ববাদ করিলেন। এই সংশবে কবিরত্ব মহাশয় রামেন্্র বাবুর রচনা- 
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নৈগুধোর, আঘর্শ চরিত্রের এবং মধুর ব্যবহারের বর্ণনা করিয়া! অল্প কথায় বেশ হাদয়গ্রাহিমী 
বক্তৃতা করেন। তাহার পর মহামহোপাধ্যায় ভীযুক্ত হরপ্রসাদ্দ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিতা- 
পরিষদের পক্ষ হইতে সভাপতিন্ূপে নিয়লিখিত অভিনন্দন-পত্্র পাঠ করেন। 
রামেজনুন্দর ! 

অস্ত তোমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইল। অতএব আমর! বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষদের সভ্য সকলে একত্র মিলিত হইয়! তোমার অভিনন্দন করিতেছি এবং ভগবানের 

নিকট তোমার মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি । 

যৌবনের গ্রারস্ভেই তুমি যেরূপ বিস্যাবত্বা ও গুণবত। প্রকাশ করিয়াছিলে, তুমি যে 
গথেই যাইতে, তাহাতেই প্রভূত ধন-সম্পদ ও যশঃ উপার্জন করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি 
সে সকল পদই ত্যাগ করিয়৷ দারিদ্রয-মণ্ডিত অধ্যাপনা! ও মাতৃভাষার সেবাই জীবনের 
ব্রত করিয়াছ এবং আত্মত্যাগ ও আদর্শ চরিত্রের পরমোজ্জবল ও মহিমমনন দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়াছ। তুমি বিজানকে স্বর্গ হইতে মর্তো নামাইয়া আনিয়াছ এবং ধীহার] 
বিজান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়। দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহাদের 

একজন অগ্রণী হইয়াছ। 

তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিতাসেবী। অতএব বিজন, দর্শন 

ও সাহিত্যের রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয় তোমার হ্ৃদয়ক্ষেত্রকে পুণ্ প্রয়াগে পরিণত 

করিয়াছে। 

বিশেষতঃ তুমি গত বিংশতি বর্ধাধিক কাল যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ 

ও একান্ত্বিক অধ্যবসায় সহকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষংকে উন্নতির পথে পরিচালিত 

করিয়াছ, তাহাতে পরিষৎ তোমার নিকট চিরদিন থণী ও কৃতজ্ঞ থাকিবে। 

তুমি বজ-জননীর সুসন্ত।ন, তুমি বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদের অকৃরিম সেবক, তোমার 

সাধন। সিদ্ধ হউক। 

অভিনন্দন-প খানি ফুলস্বাপ আকারে রূপার পাতে খোদাইয়! তাহার চতুপার্থে 
বর্মম্ডিত গোলাপের লতা -গ।তায় নক্স| দিয়! সাজান হইয়াছিল। একটি মকমলের বাকো 
করিয়া ইহা! রামেন্্র বাবুকে দেওয়। হয়। রামেম্ত্র বাবু নতশিরে ইহা গ্রহণ করেন। 

তাহার পর সভাপতি মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম অধ্যাপক-সদন্ত পঙিতগ্রবর 

শীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ব-প্রেরিত আশীর্বাচন-গ্লোক পাঠ করিয়া! নিজে রামেজ্্র বাবুকে 
ধান-দুর্বা। দিয়া আশীর্বাদ করেন এবং পরিষদের পক্ষ হইতে একটি সোনার কলম, একটি 
সোনার পেন্সিল, একটি একক্সে গ্রথিত কাগঞ্জ-কাট। চেয়াড়ি ও ছুরী এবং একটি সোনার 
দোয়াত রামেন্্র বাবুকে উপহার দেন। এই উগহার-্দ্রব্যগুলির বাক্সের ডালার উপর 

রূপার পাতে খোদাই কর! ছিল--“রামেম্রসুদর, তোমার হুন্দর, সরল, সরস, রচনাবরী 
দ্বার! তোমার মাতৃভাষার সৌন্দর্য্য ও গৌরব বাড়িয়াছে, তোমার সোনার দোয়াত-কলম 
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হউক।” তাহার পর শ্রীযুক্ত রবীন্রনাথ ঠাকুর রাষেজ্্ররাবুকে চদ্দন দান করিয় 
মিজের লিখিত নিয়োক্ত. অতিননদন-পত্র পড়িয়। শুনান। 

গু 

সুহৃততম শ্রীযুক রামেজন্ুন্দর ভ্রিবেদী 

হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ কিয়! তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যগগনে 
আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদ্দর অভিবাদন করিতেছি। 

যখন নবীন ছিলে, তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুত্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা 

তোমাকে বিদ্বংসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি বশে ও 
বয়সে তোঁঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরপ চিরসঞ্চিত। অন্তরে 
তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি। 

_ সর্বঞনপ্রিয় তুমি মাধূ্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিত্ত করিয়াছ। 
তোমার হৃদয় সুন্দর তোমার বাক্য জুন্দর। তোমার হান্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি 

তোমাকে সাদ্দর অভিবাদন করিতেছি । 

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিতার রশ্ষিচ্ছট। স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার 
করিতেছে । জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্্যে চিরদিন তুমি দেশ-মাতার পৃজ। করিয়াছ। 
হে মাতৃভূমির প্রিয়. পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি । 

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়-পথে চালন। করিয়াছ। 

এই ছুংপাধ্য কার্ধোে তূমি অক্রোধের দ্বার? ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে 
বশ করিয়াছ, বীর্ষের বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং গ্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ 
করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাধন করিতেছি। 

প্রিয়াণাং তব প্রিক্পতিং হবামহে 

নিধীনাং ত্ব। নিধিপতিং হবামহে 

প্রিযনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি 

তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘপীবনে আহ্বান করি, দ্বেশের কল্যাণে 

আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি । 

এ অতিনন্গন-পত্রথানি কার্ডের ম্যায় কাগজে নান। রঙ্গীন লতাপাতার ছবি ঘার৷ 
সজ্জিত এবং রচনাটুকু রবীন্দ্রনাথের নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত; ইহার অপর পৃষ্ঠাতে ও 
স্নঙ্গীন আলিম্পনের মধ্যে বেদের একট আবশীর্ব/চন-মন্ত্র লেখ। আছে। এই কাগজের 

অতিনন্মনখানি চিন্র-সৌন্দর্ষে] মনোরম ও নুৃশ্ত হইয়াছিল। তাহার পর শরীযুক্ত পাচকড়ি 

হন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামেজ্জ বাবুকে সাদরে চ্দনাদি মাখাইয়। পুষ্প-মালায় বিভূষিত 

করিয়া দেন। তৎপরে ধিনি পরিষদের কার্যে চিরকাল রামেন্তর বাবুর প্রধান সহায় ও 

ক্ষিণহস্ততবরূপ, সেই ব্যোমকেশ দুস্তকী মহাশয় সভার নির্দিষ্ট বরণমাল্য সবার রামেন্ 
বাবু ও সভাপতি মহাশয়ক্কে সমাদ্বুত করিলেন। তাহার পর একে একে কবি করুণানিধান 
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বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি স্থশীলগোপাল বসু, কবি সতোন্্রনাথ দত্ত স্ব স্ব কবিতা পাঠ করিয়। 

রামেন্্র বাবুকে সন্বদ্ধিত করিলেন। তাহার পরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় হতো 
প্যাচার গানের ধরণে স্বরচিত একটি সরস কবিতা পাঠ করিয়! রামেক্বাবুর গুণগৌয়য 

খোধণ! করেন এবং ভগবানের নিকট তাহার আরোগ্য. প্রার্থনা করেন। ইহার পরে 

শ্ীযুক্ক রামেন্্র বাবু উঠিয়া বলেন যে, তিনি আ সাহিতা-পাঁরষদ্ের কাছে যে আদর, সন্মান 
ও গৌরব লাত করিলেন। তজ্জন্য এবং আঞ্জিকার সভার প্রভাবে ছূর্বলভাবশতঃ এতটা! 
অভিভূত. হইয়া! পড়িয়াছেন যে, তিনি মুখে বেশী কিছু বলিতে পারিবেন না। তাহার 

কনিষ্ঠ ভ্রাত। শ্রীযুক্ত হুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় তাহার লিখিত নিয়োক্ত বক্তবা পাঠ করেম। 

নিবেদন্ন 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত-গ্রদ্দত্ত সম্মানের জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞত! প্রকাশের ক্ষমত1 আজি 

আমার নাই। মনের মধ্যে যাহা উপস্থিত হয়, তাহার জন্য ভাষা পাই না; ভাষা যদি 

ুটিয়া যায়, বাক্য তাহ প্রকাশ করিতে পারে না। গুনিয়াছি, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 

কর্মক্ষেত্র হইতে ছুটি লইবার প্রথা আমাদের দেশে অনুমোদিত ছিল; আমারও ছুটি 
লইবার সমস» উপস্থিত ; ছুটি লইবার সময় সময়োচিত শিষ্টাচার প্রদর্শনেরও আমার শক্তি 
নাই। বিশেষতঃ আঙ্জি আমার প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন, 

তাহার ভারে আমার চিত্ব পীড়িত, আমার হৃদয় পুর্ণ; কিন্তু চিত্ত বিক্ষু, অবসন্ন দেহ 

সেই অনুগ্রহের প্রতিদ1ানে যথোচিত কৃতজ্ঞতা গ্রকাশেও অসমর্থ । 

আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে সম্মান ব৷ সংবর্ধন। বলিলে উভয় পক্ষেই অনুচিত 
হইবে। পরিষদের সহিত আমার সেব্য'সেবক-সম্পর্ক। এত কাল ধরিয়া আমি 

পরিষদের পরিচর্যা করিয়াছি--একান্ত ভক্কের মত “কায়েন মনসা বাচ।' পরিচর্য্যা 

করিক্ক়াছি। পরিষৎ আমাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন ; আজি বদি পরিষৎ তজ্জন্য 

আমাকে পারিতোধিকের যোগা মনে করিয়া থাকেন, তাহা! আমি গ্লাঘা মনে করিব। 

পরিষদের প্রসাদ আমি শিরোধার্যা করিয়া লইলাম | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহার 

সর্ধজনমান্ত সভাপতির হাত দিয়! আমাকে যে প্রসাদ দান করিলেন, তাহ! গ্রহণ করিয়! 

আমি ধন্ত হইলাম। 
অধিক আকাক্ষ! লইয়া! আমি কর্মক্ষেত্ে গ্রবেশ করি নাই। কর্মক্ষেত্রে প্রধেশের 

পূর্বেই আমি যে কর়ট। প্রচণ্ড আঘাত পাইয়াছিলাম, তাহাতেই আমার জীবনের সকল 

আকাঙ্কা চূর্ণ হইয়! যায়। তখন হইতেই আমি বিধাতৃবিধানের নিকট মস্তক অবনত 

করিয়া ধরাপৃষ্ঠে সসক্কোচে প1 ফেলিয়া! চলিয়াছি। বিধাতৃ-বিধান জয়যুক্ত হউক । 
একট আকাঙ্ষা ত্যাগ করিতে পারি নাই। যথাশক্কি বাঙ্গাল সাহিত্যের সেব। 

করিব, এট আকাঙ্ষ। বালাকাল হইতেই পোবণ করিয়াছিলাম। কর্শক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিয়া তার্থেই আমার প্রায় সকল শক্তি নিষুক্ত করিয়াছি । 

শৈশবেই আমি জননী জগ্মভূমিকে “ঘর্গা্দপি গরীয়সী' বলিয়। জানিতে উপ 
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হইয়াছিলাম। গে মন্ত্রে দীক্ষা! সে বয়সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যিনি দীক্ষা! দিয়া. 

ছিলেন, তিনি কোথা হইতে আঞ্জিও আমার প্রতি চাহিয়। রহিয়াছেন ; তাহার দিবা 

দৃষ্টি অতিক্রম করা আমার সাধ নহে । আমার শন্তি ছিল না, কিন্তু সেই দিব্য নেত্রের 

প্রেরণা ছিল; আমার জীবনে যদি কিছু সার্থকত। থাকে; তাহা সেই প্রেরণার ফল। 
আমার জীবনে কিছু সার্থকতা আছে, তাহা! আমি মনে করি এবং মনে করিয়! 

গর্ব অন্থতব করি। বঙ্গ-সাহিত্যের পথে আমি বঙ্গ-জননীর সেবাকর্ধে আমার শক্তি 
অর্পণ করিয়াছি বটে ? কিন্তু সে বিষয়ে আমার যোগ্যত। নাই এবং কোনও স্পর্থা নাই । 

সাহিত্যক্ষেত্রে ধাহার। অগ্রনী, আমি তাহাদের অনুযাত্রী অনুচর মাত্র। তাহাদের পারে 

দাড়াইবার আমার অধিকার নাই, তাহাদের পশ্চাতে চলিবার অধিকারমাত্র আমি 

পাইয়াছি। 

সাহিত্্যসেবা৷ উপলক্ষ্য করিয়া আমি বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের অতি নিকট সম্পর্কে 
আসিয়াছিলাম, সেখানেও আমি কোনও কৃতিত্বের স্পর্দা করি না। সেখানে ধাহ্ারা 

আমার নেত। ছিলেন, ধাহার। আমার সহায় ছিলেন, তাহাদের নেতৃত্ব ও সাহাষ্য ব্যতীত 

আমি কিছুই করিতে পারিতাম ন1। সেখানে আমার কর্মের জন্ত আমি কোনওরূপ 

স্পর্ধা! করিতে পারিব ন। ; কিন্তু পরিষদে আসিয়া! আমার একট৷ পরম লাভ ঘটিয়াছে; 
তজ্জন্ত আমি গর্ধিত ও গৌরবাম্বিত। 

এই সভাস্থলে ধাহার উপস্থিত আছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আমার বয়োবৃদ্ধ 

ও আমার মমন্ত। অনেকেই আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন বদ্ধু। সকলেই আমাকে গ্রীতির 

চক্ষে দেখিয়! থাকেন এবং দ্বেখেন। পরিষদের সম্পর্কে আসিয়। আমি তাহাদের সঙ্গ- 

লাভ করিয়াছি; তাহাদের গ্রীতি পাইয়া আমার জীবন মধুময় হইয়াছে ; তাহাদের 

শ্রদ্ধালাভে আমি ধন্ত হইয়াছি। আমি যেতাহাদের অনুচর ও সহচর হইবার সুযোগ 
পাইয়াছি, ইহাই আমার সৌভাগ্য ; আমার জীবনের এই পরম লাত ; আমার জীবনের 
এই পরম সার্থকতা । আজ তাহার! স্বতঃ-প্রবৃন্ত হইয়। আমার প্রতি তাহাদের 

প্রীতির পরিচয় দ্িতেছেন ; ইহাতে আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি। সংসার-বিষরৃক্ষের 

যে ছুইটি মধুর ফল, তার মধো একটি আর একটি অপেক্ষ! বছুগুণে মিষ্ট ; সজ্জন-সঙ্গমরূপ 
মধুর ফলের আন্বাদনে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে। 

অবিমিশ্র আনন্দ আমার অনৃষ্টে নাই। পরিধৎ মন্দিরে সমবেত আমার এই বন্ধু- 
সঙ্ঞের যধ্যে আমি একজন বন্ধুকে আজি দেখিতে পাইতেছি না, ধাহাকে আমি অতি 

অল্প দিন হইল, বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে নামাইয়াছিলাম, ধাহার অসামান্য প্রতিভাকে বাঙ্গাল! 

সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত হইয়া আমি গর্ধিত ছিলাম। তাহার 

তিযোভাব আজ্িকার আনন্দকে পুর্ণ হইতে দিবে না। উহা আমার নিজের কথা, 
স্বস্থলে প্রকাশযোগ্য নছে ) অতএব সে কথ! যাকৃ। বিধাতৃবিধান জয়যুক্ত হউক । 

সাহিত্যক্ষে তরে কৃতিত্বের জন্য পরিষদ্দের নিকট আমার প্রাপ্য কিছুই নাই। পরিষদের 



সাহিত্য-পরিষং-পঞ্ভিকা ১১৯ 

অন্থুরক্ত বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে আছেন, ধাহাদের স্থান আমার উপরে; ষাহাদিগকে 
সম্মান ধেখাইলে এবং সংবর্ধনা করিলে পরিষৎই গৌরবাদ্িত হইবেন। আমি যৎকিঞ্চিৎ 

পারিতোধিকের দাবী করিতে পারি । বহু বৎসর ধরিয়া পরিষদের ঢোল বাজাইয়াছি; 

ঢুলিকে শিরোপ। দ্বেওয়া এ দেশের সামাজিক প্রথা; আমি সেই শিরোপা মাথায় 
লইয়া পরিষদের নিকট ছুটি পাইবার জন্ত এখানে উপস্থিত । 

আর আমার বক্তব্য নাই। যাহার। সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষদের ধুর-বহুন-কর্ণ গ্রহণ 

করিয়াছেন, তাহাদের প্রধত্ে সাহিত্য-পরিষৎ দিন দিন উন্নতির সোপানে আরোহণ 
করিবেন, এ বিষয়ে সংশয় করি না। আমি তাহাদের অন্ুচর হইতে আর বোধ করি 

গারিব ন1; দ্বরে থাকিয়া পরিষদে? সর্ধাঙ্গীণ উন্নতি দেখিতে পাইলেই আমার 

সর্বেস্জ্িয় তৃপ্ত থাকিবে; আমার জীবনের যাহা! আকাজ্জ।) তাহ। পূর্ণ হইবে; আমার 

জীবন যে নিরর্৫ঘক হয় নাই, এই আশ্বাস পাইয়। আমি বিষ্বায় লইতে পারিব। 

আমার বদ্ধুপজ্ঘ আমার প্রতি স্বেহবান্) তাহারা আমার সকল ক্রটি ক্ষমা করিবেন। 
তাহাদের শ্রীতিলাতে আমি যে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ লাত। 

তাহাদের কপায় এই মহতী সভাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিবার স্থযোগ পাইয়। আমি 

আজ কৃতার্ঘ হইলাম। 

ইহার পর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ধন্দো।পাধ্যায় রামেন্দ্র বাবুর কীর্ভিক'হিনীর, তাহার 
অধ্যাপক-বৃত্তি অবলম্বনে ত্যাগস্বীকারের বিষয়, তাহার মধুর রচনার গৌরব এবং 

সাহিত্য-পরিষৎ সম্পর্কে তাহার একান্তিকতার এবং সেই জন্ত মাতৃভাষার ভাগারে আর 
অধিক রচনা দিতে ন! পারিবার কথা ব্যাখ্য। করিয়! একটি ক্ষুদ্র মনোজ বক্তৃতা করেন। 

ইহার পর পূর্ববগাঁয়কের! ব্যোমকেশ বাবুর রচিত আরও একটি গান গাহেন। 

তাহার পর সর্ধঞ্জনপৃজ্জয সর্বত্রমান্থ শ্রীযুক্ত স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভায় 
আসিয়া পৌছিলে, সকলে করতালি দ্বিষ্না আনন্দ গ্রকাশ করিলেন ও তিনি রামেন্দ্রবাবুর 
মধুর স্বতাবের, সকল কর্মে তাহার এঁকাস্তিক নিষ্ঠার এবং বিষ্ভাবস্তার বিষয় বিশেষ করিয় 

বলিয়া রামেন্ত্র বাবুকে আশীর্বাদ করিলেন। এই সময়ে রামেন্দ্র বাবু ছুর্বল শরীরে আর 
উৎসাহের আবেশ সহ করিতে ন।পারিয়া অত্যান্ত অসুখ বোধ করায় তাহাকে তাড়াতাড়ি 

বাড়ী পাঠাই দেওয়া! হইল। তৎপরে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের যুবক অভিনেত্ৃ- 

সম্প্রদ্ধায় শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মন্মধমোহন বন্ধু মহাশয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়। রবীন্দ্রনাথের 
“খ্যাতির বিড়ম্বনা” নামে একটি ক্ষুদ্র রচনার অভিনয় করিয়। সকলকে বিশেষ আনন্দিত 

করেন। সে দ্বিন উপস্থিত নিমস্ত্রিত সকলকেই আতর, পান, গোলাপ ও ফুলের মালা দিয়া 

সমাদর কর। হইয়াছিল। জলযোগের জন্ত এ বার পরিষদের পক্ষ হইতে বিশিষ্টরূপে 
বিশেষত্ব অবলম্বন কর! হইয়াছিল-_মুড়াগাছ। হইতে সন্দেশ, বহরমপুর হইতে ছানাবড়। 

আনান হইয়াছিল। রামেন্ত্র বাবুর পুরমহিলার। কান্দীর ন্ুএ্রসিদ্ধ “মেটিরী” ও «“মনোছুরা” 
নামক-সুবিখ্যাত মিষ্টান্ন ছুই রকম প্রস্তত করিয়া! দিয়াছিলেন। তত্বতীত চা, ঘোলের 
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সরবত, কচুরী, নিমৃকী, সিজাড়। এবং ভালমুর ছিল পান, তামাক, চুরুট অজঅ দেওয়া 
হইয়াছিল। রাক্সি ১*টার সময় সম্ষিলন ভঙ্গ হয়। এই উপলক্ষ্যে যাহার! পরিবৎকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ প্রদত্ত হইল। সন্বদ্ধনার 
হিলাব আগামী বর্ষের কার্ধ্য-বিবরণীতে মুদ্রিত হইবে। 

রামেন্দ্-সংবর্ধনায় সাহায্যকল্পে টাদদাদাতৃগণ 
১৩২১।২২ সালে আদায় 

শ্রীযুক্ত গ্রফুল্পনাথ ঠাকুর ৫০২ শ্রীবুক সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

» শিশিরকুষার মৈত্র ৫০২ ১», অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

 মিখিলনাথ মৈত্র ৫২ » রজনীকান্ত ত্রিবেদী 
« কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ . ৩০২ ৮», দেবকুমায় রায় চৌধুরী 
» মহারাজ গিরিজানাথ বায় ২৫২ ০»; ডাঃ ইন্দুমাধৰ মল্লিক 

». মহারাজ জগদিভ্রনাথ রায়. ২৫২ + যতীন্ত্রমোহন রায় 
কুমার দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়... ২৫২ +, টবস্কনাথ সাহা 

১ বোধিসত্ব সেন ০ ২৫৭ ১ নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত 

»» মহারাজ মণীন্দরচ্্র নন্বী ... ২০২ +, ডাঃ ঘ্বারকানাথ মিজ্র 
» যোগেশ্চ্্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত৮*২ », শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 

জ্ীযুক্ত কৃষীর প্রমথমাথ মানিয়া ... ১০২ ১ গ্রোপালচন্দ্র সেন 

মাহামহোপাধ্যায় জ্ীযুক্ত হরপ্রসাদ শান্্রী১*২ *, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাছুর 
গ্ীধুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস্তু ১১০৯ »১ হেমেন্ত্রনাথ সেন 

১ প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় ** ১০ » কাণ্তিকচন্ত্র ঘোষ 

॥ কিরণচন্ত দত্ত 2 ॥ কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন, 

» হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ১১১৩ বিছুরের খু 

» মোহিনীনাথ বিশি ..* ১০ জ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ মহাস্তি 
» কুমার শরৎকুমার রায় ... » শ্ান্তিসাধন বিশ্বাস 

» সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় » কুমার অরুণচন্্র সিংহ 

ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী '.. » শরশিভ্ষণ মুখোপাধ্যায় 
খগেজনাথ মি রর » রাধাগোবিন্দ কর 

ছুরেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ... ৮+ মন্মধনাথ ঘোষ 

শরচ্চন্্র ঘোষ মৌলিক ... » অতুলচন্দ্র ঘটক 
রায় বাহাছুর মৃত্য রায় চৌধুরী৫ কাষ্ঠ বিড়াল... 

॥ বিশ্বেশ্বর গ্রসম্ন সেন প্ীযুক্ত আনন্দনাথ রায় 
গগমেন্ত্রমাথ ঠাকুর ৬ ১ নরেশচন্্র সিংহ 

নি 

€* 

২২ 

২ 

মি 

ই 

নী 

২২ 

৯৭ 

রি 
১৭ 

রি 
১৭. 

হী 

১২ 

রি 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ১২১ 

যুক্ত পঞ্চানন ঘোষ .... ১৯ শ্রীযুক্ত সুরেজনারাক্মণ রায়. ... ১২ 
» যতীক্জরমোহন রায় ১১১২৮ ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ..* ১২ 

« সতীশচন্জ চক্রবন্তী 8 মাঃ যোগকপ্রসাদ মিত্র ... ১৭ 

» নিবারণচন্্র ঘটক ১,৮১৭ * বামকমল সিংহ ০ ২৯ 
/অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়... ১৯২ ., শরচ্চন্ত্র বসু ১১0০ 

যুক্ত বাণীনাথ নন্দী ২ ১৯5. দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস ১১১ 
» " চারুচন্জর ভষ্টাচার্যয ১৮১২৯ অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়... ॥* 

+ ক্লাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ,. ১২ +, অমৃতলাল বসু ১১145 

দৌলত আহম্মদ ১২ 

বঙ্গেশখ্বরের পরিষদে আগমনের বিবরণ 

গত ১৯শে মাঘ ( ১৩২১) শুক্র বার অপরাহ্ ৪॥০টার সময় বাঙ্গালার মহামান্ত গবর্ণর 

যুক্ত লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দে পদ্দার্পপ করিয়াছিলেন । 
তাহার আসিবার পূর্বেই বঙ্গীয় কাউন্সিলের অন্ঠতর মন্ত্রী মাননীয় গ্রধুক্ত পি সি লায়ন, 
প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত মোনাহান, আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত 

সোয়ান পরিষৎ মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর মহোদয়ের অতভ্যর্থনার জন্য পরিষদের 

কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন ; তদ্বতীত পরিষদ্দের কতিপয় মান্ত- 

গণ্য সত্য এবং হিতৈধী নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। অপরিহার্য কারণে পরিষদের 
যাবতীয় সভ্যগণকে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে পারা যায় নাই। মাননীয় 
হাইকোর্টের প্রধান বিচ।রপতি শ্রযুক্ত সার লরেন্স জেদ্িম্স, চীফ সেক্রেটারি মাননীয় 
শ্রীযুক্ত কামিং লাঙ্নগোপার রজাবাহাছুর প্রস্তি কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত হইতে ন৷ 
পারিয়! দুঃখ প্রকাশ করিয়। পত্র লিখিয়াছিলেন। 

যথাসময়ে লর্ড কারমাইকেল প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত গুরলে মহোদয়্কে 

সঙ্গে লই! উপস্থিত হইলেন। এই উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষৎ শন্দির ফুল-পাতা, কলাগাছ 

আর পূর্ণঘট দিয় সঙ্জিত হইয়াছিল। গবর্ণর বাহাছ্থরের আগমনমাত্র নহবৎ বাজিয়। 

উঠিল। তিনি ত্বারদেশে উপস্থিত হইলে শঙখখধ্বনি হইল। দারদেশে সভাপতি শাস্ত্রী 
মহাশর়, সহকারী সভাপতি ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও কুমার শরৎকুমার রায়, 

সার গুরুদদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূততপূর্ব সভাপতি শ্ীধুক্ত সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর, ভূতপূর্বব 
সহকারী সভাপতি ডাঃ প্ররুল্নচন্্র রায়, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্জরনাথ চৌধুরী লাট 
সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়।, মন্দিরে লইয়া! আসিলেন। প্রবেশ-পথে কধ্ধ্য-নির্বাহক- 

সমিতির অন্যান্ত সনের! দাড়াইয়া ছিলেন। তাহার পর সকলে নিয়তলে সাহিত্য- 

পরিষদের স্থবৃহৎ ও কৌতুহলোদ্গীপক পুস্তকালয় দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৫ 
ষধাস্থলে ২৪ ফুট লম্ব! দীর্ঘ টেবিলের উপর সাহিত্য-পরিষদের সযক্র-সঞ্চিত প্রাচীন 

কালের ছাপা বহু হশ্প্রাপা গ্রন্থ সাঞঙ্জান ছিল। পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচজ 

তি 
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চট্টোপাধ্যায় এম এ' প্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিভাতৃষণ ও জীযুত্ত ব্যোমকেশ মুস্তফা 
এই সকল হত গ্রন্থ দেখাইয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। লাটসাহেব, মিঃ গুরুলে, 
যাননীয় লায়ন প্রভৃতি বাঙ্গাল! অক্ষরে প্রথম ছাপা বছি “হালছেডের গ্রামার”, প্রথম 

সাহিত্া-গ্রন্থ “বক্রিশ সিংহাসন,” প্রথম সংবাদপত্র “সমাচার-দর্পণে”র প্রথম সংখ্য।, 

প্রথম যাসিক পত্র “দিপ্দর্শন”, প্রথম আইন পুস্তক “আদালত-তিমিরনাশক,” প্রথম 
অতিখান “মিলার সাছেবৰের বাক্যকোধ” (৮০০৪0197) ), প্রথম বাঙ্গাল। শিক্ষা-গ্রন্ 

“কথোপকথন” € ০০11০0155 ), প্রথম পথ্য গ্রন্থ প্কৃত্তিবাসের রামায়ণ” ইত্যাদি বছ গ্রন্থ 

দেখিয়! সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বিগ্ভাসাগর-পুস্তকালয়ের বহুমূল্য সুন্দর 

বাধান পুস্তকগুলি এবং পুস্তকালয়ের অন্তান্ত সমস্ত পুস্তক পরিদর্শন করিয়। সন্তোষ প্রকাশ 

করিলেন। লালগোলার রাজ| বাহাছুরের বদান্যতায় বিগ্াসাগর লাইব্রেরি পরিষদে 

আসিয়াছে, এই ইতিহাস এই উপলক্ষ্যে জানান হইল। তাহীক্গ পর সকলে দ্বিতলে 
সতাগৃহে উপস্থিত হইলেন। এখানে প্রাচীরের কোলে কোলে সাহিত্য-পরিষদ্ধের চিত্র- 
শালার বহুবিধ প্রাচীন দ্রব্য টেবিলের উপর সাজান ছিল। 

স্ভাবেদীর উপর সাহিত্য-পরিষদের সঞ্চিত পুথির রাশি সাজান হইয়াছিল। প্রস্তর 
ও পিত্তলের নানাবিধ প্রাচীন প্রতিমা, প্রাচীন ইষ্টকশিল্প, প্রাচীন রংকর। খেলিবার 

তাস, বৈদ্দিক যজের কাণ্ঠপাত্রাদি, বাঙ্গাল। সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকগণের হস্তাক্ষর 
এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, প্রাচীন তামা, রূপ, সোন।, সীসা ও পিজ্তলের যুদ্রা, প্রাচীন ছবি, 

প্রাচীন রসায়ন-যস্ত্রের ছবি এবং কতকগুলি পুরাতন তাত্রলেখ ও শিলালেখ সাজাইয়া রাখা 
হইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় 
অনিবার্ধ্য কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তৃতপুর্ব চিত্রশালাধাক্ষ শ্রীযুক্ত রাখাল- 

স্বাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রযুক্ত রবীন্ত্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত 
রামেনুম্দর ভ্রিবেদী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত বসম্তরঞজন রায় বিষঘর্লত, শ্রীযুক্ত 
ব্যোমকেশ মুস্তফী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ এবং মহামহোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যহাশয় লাটসাহেব ও অন্তান্ অভ্যাগতগণকে এই সকল দ্রব্যাদি 
দেখাইয়। তাহাদের পরিচয্লাি ব্যাখা। করিয়! দ্রিয়াছিলেন। 

তাহায় পর লাটসাহেব পরিষদের পুথিশালায় প্রবেশ করিয়। সেখানে তিন সহত্রাধিক 

নংগৃহীত পুথির রাশি পরিদর্শন করিলেন। 
অতঃপর ভিনি হলের মধ্যস্থলে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে, সভাপতি মহাশয় 

সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত এক প্রস্থ সাহিত্য-পরিষদ্গ্রস্থাধলী ও এক প্রস্থ সাহিত্য-পরিষৎ- 

পত্জরিক। ত্াহাঁকে উপহার দিলেন। এই পুস্তকগুলি একটি কাষ্ঠের দুন্দর আধারে 
সাজাইয়া উভষরূপে বাধাইয়। দেওয়া হইয়াছিল। হহুবাজীরের পীতাত্বর সরকার কোং 
এই,ছুন্মর় কাষ্ঠাধারটি গ্রশ্তত করিয়। দিয়! গ্রশংসাতাজন হইয়াছেন। : : 

এই আধারটির মাথায় একখানি রূপার পাতে প্বঙ্গ-সাহিত্ের অকুজিম বন্ধু, লোক- 
শ্রিষ্ন, বজমগুলেশ্বর, মহামহিমান্িত লর্ভ কারমাইকেল মহোদদকে 'খ্দীয-সাহিত্য- 
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পরিষদের শ্রদ্ধাপুর্ণ উপহার”--এই কথ খুদিয়। লাগাইয়! দেওয়া হইয়্াছিল। তবানী- 
পুরের দত্ত ঘোষ কোম্পানী রূপার এই পাতথানি এই প্রথম প্রস্তত করিয়। দিয়াছিলেম? 
ইহার শিল্প-প্রণালীতে তাহাদের উদ্তাবনা-শত্তির প্রচুর পরিচয় ছিল এবং উহার শিল্প- 
সৌন্দর্ধযও অতি উৎতরু্ট হইয়াছিল। চক্চকে শাদ1 অক্ষরগুলির ঝ়ই খোল. তাই 
হইয়াছিল। 

তাহার পর সভাপতি মহাশয় লর্ড কারমাইকেলের কে মাল্য পরাইয়৷ দিলেন। 
সমাগত ব্যক্তিবর্গকে আতর-গোলাপ দেওয়া হইল। অতঃপর “বঙ্গবাসি”-সম্পাদক শ্রীমুক্ত 

বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের রচিত একটি আবাহন-কবিত। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী 

মহাশয় পাঠ করিলে সভাপতি মহাশয় বিহারীবাবুকে লাটসাহেবের সহিত পরিচয় করাইয়! 
দিলেন। লাটসাহেব শ্মিতমুখে তাহাকে সমাদ্দর করিলেন। তাহার পর শাস্ত্রী মহাশয় 

সমাগত সজ্জনবর্গকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়। নিয্বোক্ত মর্শে বলিলেন 7 

হে মহানুতব রাজগণ এবং সমবেত ব্যক্তিবর্গ__ 
আজ আপনার] যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া এখানে আসিয়াছেন এবং আমিয়। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছুই হাজার সব্বস্তকে তাহাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি- 
সাধনের চেষ্টায় যে উৎসাহ দান করিলেন, তজ্জন্ত আমি তাহাদের পক্ষ হইতে 
আপনাদ্দিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বয়স ২* বৎসর মাত্র 
হইয়াছে । এই অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গাল। দেশের ধনি-স্প্রদায়ের বদান্ততায়, বিশেষতঃ 

কামিমবাজারের মাননীয় মহারাজ। মণীন্রচন্দ্র নন্দী বাহার ও লালগোলার রাজ 

রাও যোঁগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুরের বিশেষ অনুগ্রহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কেবল 
যে ইহার গৌরবোচিত এই আশ্রয়-স্থান এই ন্ুদৃশ্ত অক্টালিকাটি নির্মাণ করিতে 
পারিয়াছে, তাহা নহে। কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ বাহার এই অক্টালিকার 

পার্খে আর এক খণ্ড জমি দান করিয়াছেন। সেই জমির উপর এই বাড়ীর মত আর 
একটি বাড়ী শীঘ্রই নির্দিত হইবে এবং সেই অট্রালিক। এই অট্টালিকার সহিত একত্র 
সংলগ্ন থাকিবে । সেখানে সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি, নুগ্রসিদ্ধ রমেশচন্ত্র দত্ত 

মহোষ্বয়ের নামে তাহার স্থতিরক্ষার্থ চিত্রশাল। স্থাপিত হইবে। তিনি ইংরাজী ও 
বাঙ্গালায় স্ুলেখক ছিলেন, স্থববিদ্বান্ ছিলেন, উৎকৃষ্ট উপন্াস.লেখক এবং স্ুকবি ছিলেন 

এবং রাজ্য-শাসনে ও পরিচালনে তাহার প্রচুর ক্ষমত1 ছিল। তিনি এই বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে জীবন-পথে প্রথম অগ্রসর করিয়! 
দিয় গিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদে যে কেবল বহুসংখ্যক বাঙ্গাল! পুস্তক ও পুথি সঞ্চিত 

হইয়াছে, তাহা। নহে, এখানে বঙ্গ-সাহিত্যের নুগ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নানারপ স্বতিনিদর্শন 
সংগৃহীত ও সঞ্চিত হইয়াছে । আপনার! দেখিয়াছেন যে, গত এক শত বৎসরের মধ্যে 
রাজ! রামমোহন রায় হইতে চন্দ্রনাথ বস পর্ধ্যস্ত যে সকল বাঙ্গালী তাহাদের মাতৃভাষার 
ও সাহিত্যের উন্নতির জন্ত অপরিমেয় পরিশ্রম করিয়! গিয়াছেন, তাহাদের বহু জনের ছবি 

ইহার প্রাচীরে প্রাচীরে লর্ষিত রহিষ্কাছে। বঙ্গেশ্বর এবং আপনার! সকলে দেখিয়া 
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গুনিয়। বুঝিতে গারিয়াছেন যে, পরিষৎ মন্দিরে স্থানাতাবের জন্ বড়ই অন্গুবিধা হইতেছে, 
কিন্ত নৃতন বাড়ীতে যখন চিত্রশাল। এবং ছবিগুলি স্থানাস্তরিত হইবে, তখন পুস্তক এব: 
পুধির জগ্ত এ বাড়ীর চতুর্দিকে আলমারী রাখিবার স্থান হইলে এই কষ্ট দুর হইতে 

গারিবে। পরিষদের কার্যে পরিশ্রম করিতে, সাহিত্য এবং ইতিহাসের গবেষণায় 
আমাদের দেশের যুবকগণের উৎসাহের অভাব নাই এবং আমাদের ছ্েেশের রাজী, 

জমিদার এবং .ধনি-সম্প্রদ্দায়েরও বদান্ভতার অভাব নাই। বঙ্গেশ্বর, আপনার গুণগ্রাহা 

রাজপুরুষেরা সম্প্রতি বলীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রাচীন এবং প্রয়োজনীয় বাঙলা 

পুস্তক প্রকাশের জন্য বার্ধিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়৷ দিয়া ইহার প্রতি আপনার এবং 
ডাহাদিগের নিজের বিশেষ অনুগ্রহ এবং সমাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। আর আগ 

বঙ্গেশ্বর, এখানে আপনার উপস্থিতিতে যে প্রচুর তৃপ্তি ও উৎসাহ লাত হইল, তাহার ফলে 
তবিষ্যতে আরও সুফল ফলিবে। আশ। করি, সাহিত/-পরিষং নূতন জমির দখল পাইলেই 
তাহাতে নৃতন অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপনের জন্য আবার বঙ্গেশ্বর, আপনাকে এখানে 

পদার্পণ করিবার ক্লেশ হ্বীকার করিতে অনুরোধ করিব। অবশেষে হে সজ্জনবর্গ, 

আপনারা আজ এখানে অনুগ্রহপূর্বক আসিয়। আমাদিগকে যেরূপ সম্মানিত ও 

উৎসাহিত করিলেন, তজ্জন্ত আপনা দিগকে ধন্যবাদ করিতেছি। 

ইহার পর লাটসাছেব অল্প কথায় সুুললিত তাষায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সকল 
বিভাগের কার্য্যেই সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ কর্রিলেন। তাহার গর আনন্দধবনির মধ্যে 
লাট সাহেব সগগলে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

সাহিত্য-পরিষদ্দের গত ২০ বৎসরের সংঙ্ষিণ্ড কাধ্যবিবরণ ইংরাজীতে ছাপাইয়া এই 

দিন অভ্যাগতবর্গকে দেওয়। হইয়াছিল । চিত্রশালার যে সকল কৌতুহলজনক বস্ত এই 
দিন প্রদর্ষিত হইয়াছিল, তাহাদের একটি ক্ষুদ্ধ পরিচয়-পুস্তিকাও এই দিন বিতরণ কর' 

হয়। ২* বৎসরের কাধ্যবিবরণের মধ্যে যেখানি লাটসাহেবকে দেওয়। হয়) তাহার 

মলাটখানি বিবিধ রঙ্গে ছাপাইয়! দেওয়। হইয়াছিল। এইখানি সুগ্রসিদ্ধ চিত্রশি্নী 
কে, বি, সেম ব্রাদার্স বিনামূল্যে ছাপাইয়। দেও য়ায় পরিবদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। 
কার্ধ্যবিবরণীর মলাটের উপর এ বার পরিষৎ মন্দিরের ছবি দেওয়। হইয়াছিল। সভাপতি 

মহাশয়ের উক্তি নিয়ে দেওয়। হইল। (শ্রীযুক্ত বঙ্গেশ্বরের ও মাননীয় লায়ন সাহেবের 
লিখিত অভিমত ২ পৃষ্ঠায় দেওয়৷ হইয়াছে )। 
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একবিংশ সাংবৎনরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ 
আয়-- 

চাদ1-_ ৭৭৭19 
সহর-- ৩৯৪৪. 

মফন্বল__- ৩৮২৬০ 
৭৭৭০৬ 

প্রবেশিক।-- ১৪৮৭ 

পুস্তক ও পন্জরিকাবিক্রয়-- ১৬৫৩৮৮০ 
পুস্তক-- ৯২১৮৬ 

পত্রিকা ৭৩২৪৯ 
১৬৫৩৮ ও 



সাহ্্য-পন্ধিখাৎ-পঞ্জিকা 

বিজ্ঞাপনের আয়-_ 

বিভিন্ন তহবিলের 

গ্রচ্ছিত টাকার স্মুঘ-_ 

এককালীন দ্ান-_ 
গবণমেণ্ট -_ 

সাধারণ- ১৯৬৫৭ 

মিউনিসিপালিটী-_-৫ ২৫২ 

পুরস্কার ও পদ্দক-_ ৫৬২ 

ইউ, 

৩৭ ৪৬২. 

স্থাক্ী ও গৃহনিশ্নমাণ__ 
লালগোল।--এ ১৩০০০, 

অন্যান্য-_- ডি ৩ মিটি 

১৮৬ ৫ ৩ 

অগ্রিম বাবুদি হাওলাত আদাক্ষ-_ 
আমানত-_ 

বিবিধ আয়-_ 

হাওলাত জমা-_ 
ভিবেঞ্চার কাগজ জমা-_ 

২৬৯]৩ 

২২৪৮/১পাই 
তু) ৭৪৬২ 

১৮০৫৬৭ 

২০২৫৫৫ 
৪৯৫৮৩ 

১১৬৩/১৫-২ পাই 

১২৪॥৬/১০-২ পাই 
৫০৪৩ টিন 

৩৯৫৬৪%১৫-২ পাই 

বান 

গ্রস্থাবলী মুক্রণ_ ৩৩৩৫৮ ১০ 

নকল-- ৫৭৮০ 

সম্পাদন _- ৩৮৮ 

কাগজ--_ ১০১৯৮ ১৫ 

মুড্রণ-- ১১৪৫|/১৩ 

ছবি-_ ৩৮1১০ 
বাধাই-_- ১৬৫৮৪১০ 

ডাঁক--- ৪1৩/০ 

গাড়ী ভতাড়া-_-৩৭৫ 

বেতন -... ৪৪০৬ 

বিবিধ-- ৩৮৮০ 

৩৩৩৫৮ ৩ ও 



সাহ্ত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ১২৭ 

পঞ্জিকা, পঞ্জিক। ও কার্ধ্যবিবরণ সুদ্রণ__ ৩১৬১/* 

কাগঞজ--- ১১৭৬৪১৩ 

মুদ্রণ - ১১৩৪1।৮/১৩ 

ছবি-_ ২৫২৪ 

বাধাই-_ ১০৫1৩/৫ 
ডাক-- ৪৪৫15/৫ 

বিবিধ-- ৪৬৮/১০ 

৩১৬১৮৩/৬ 

বিক্রয়ার্থ গ্রন্থ খরিদ-__ | ৬৩৫১০ 

পুস্তকালয়-_ ২১৩০৭/১৫ , 

পুস্তক খরিদ-_ ১৯০1৬/০ | 
পুথি রা ২০০২ 

দ্ৃপ্তরী (পুথি, পুস্তক 

বাধাই)_- ১১৯।৩/০ 

আসবাব-- ৩৬১।৬/ 

বেতন-- ১১৬২॥৩/১০ 

বিবিধ-_ ৩৭15/৫ 

ু্রপ_ পীর 
দপ্তর সরপ্রমী-_ ১২1৩/০ 

২১০৭৮১৫ 

মোকদ্দমার ব্যয় ১৯৭1৩/ 

বিবিধ মুদ্রণ ১৪৯/১০ 
কাগজ ও মুদ্রণ ১৪ ১৮৮/১ ৩ 

বাধাই-_ ৭1০ 

১৪৯/১ ৩ 

চিজ্শাল।-_ ৬৮/৫ 

ভাকমাগুল ৫৩৬১৫ রি 

অধিবেশন-- ৩৯৮০৫ 

সাধা রণ--. ১৪৫/১৩ ৬ 

৫৬০৬ ৫১ ৫ 



মেরামত--- 
গৃহ--- ৬৩৭৮১ ৫ 

আসবাব-_- ৬৮/০ 

৭৩ ৫/ ১৫ 

কষিশন-_ 
চাদ আদায় জন্য--- ১০৯ 

পুস্তক বিক্রি__ ১1/৫ 

বিজ্ঞাপন-- ৪ ৫. 

৫-৬/৫ 

ট্যান্স-_ 

ইলেকটি,ক লাইট-- 
বাড়ী ভাড়। 

দণ্ডর সরঞ্জামী 
নূতন আসবাব-_ 

এলাউন্দ--_ 

বেতন-__ 
গাড়ী ভাড়। 

ভূত্যদ্িগের পোষাক 

সম্মিলনের ব্য 

বিবিধ-_ ১৭৪০ 

ডাক -» ২০৮৮/১ ও 

৩৮॥৬/১ 

স্থৃতিরক্ষার্থ ব্যয় 

হাওলাত দ্বাদন 

আমানত শোধ 

হাওলাত পরিশোধ-_ 

লাট আগমনের ব্যক্স - 

বিবিধ ব্যয়-_ 

ভিষেঞ্ার কাগজ খরিদ 

৭৩৫৬/১€ 

১০৩২৩৩/০ 

৫৬৮/৫ 

২৫৬] 

২৮২০/১ ৩ 

ন৯৪|৩ 

১৫২/১০ 

১৯৯1%/৩ 

৩৬০২. 

২9৯৯|৩/১০ 

৩৩৭৪৮ ১৫ 

১৫/৫ 

৩৮।৬/১০ 

১৮/১০ 

২৫৯৫॥৬/১৫ 

৬৪৩।১০ 

৩৬৩৬॥ 

৭৬০€১৫ 

৩৮৮৮৪১৩ 

৫১২৪।৬/১*-২পাই 

২৭৭৮৩।১৫-২ পাই 



সাহ্ত্য-পরিষৎস্পঞ্জিক! 

কঃ 

গত বর্ষের উদ্ধ ত্ব রি 

বর্তমান বর্ষের আয়-- 

বর্তমান বর্ষের বয়. 

জীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী-_ সভাপতি 

জীমৃণালকাস্তি ঘোম 

সহকারী সম্পাদক 

শ্রীহীরেজ্জনাথ দত্ত 

ধনরক্ষক 

পরীক্ষায় দেখ! গেল হিসাব নিভু । 

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়_-১২ই পৌষ ১৩২২ 

প্রজ্ঞানেজ্জনাথ ঘোষ 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক 

১০ই পৌষ ১৩২২ 

৯৭ 

৯২৭৯ 

১২১২১৯1১/৫ 

৩৯৫৬৭%১৫-২ পাই 

৫১৬৯৩৮৮/--২পাই 
২৭৭৮৩॥১৫-২পাই 

২৩১১৩ ।/৫ 

জীনর্যাকুমার পাল 
হিসাব-রক্ষক। 
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সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক! ১৩১ 

১৩২১ বঙ্গাবঝের 

ম্-শ্ান্সের ববলণ 

সাধারণ তহবিল 
হিসাব নং ১ 

শবান্স- ব্যশ্র-_-৮ 

চাদ 119%1* গ্রন্থাবলী মুদ্রণ ২৩৭৮//১৬ 

8 ৪৫ পত্রিক, পঞ্রিক। ও 

মকথল ০০১ কার্যবিবরণী মুদ্রণ . ৩১৬১০৮/০ 

মর কমিশনে বিক্রয়ার্থ গ্রন্থ খরিদ ৬৩১০ 

প্রবেশিকা ১৪৮২ পুস্ভকালয় ২১০৭৮১৫ 

পুস্তক ও পঞ্জিকা-িক্রুয় ১৪৮২।/০ 7 | ই 
ৃত্তক দহন বিবিধ মুদ্রণ ১৪৯/১০ 

পঞ্জিক। ৭৩২৩ [18 বে 
ডাকমাগুল ৫৩৬১৫ 

১৪৮২।//৩ কমিশন ৫৬৮/৫ 

বিজ্ঞাপনের আয় ২৯৯০ সন্মিলনের ব্যয় | ৩৮১০ 

এককালীন দান ২৮৯০২ বিবিধ ব্যয় ১১৪৮//৫ 

গবর্ণমেণ্ট ১২০০৭ [ত্ধ্্ন 

সাধারণ ১১৬৫৭ 

মিউনিসিপালিটী ৫২৫২ 

২৮৯০২ 

বিবিধ আকন ১১৬০/১৫-২ পাই 

১২৬১৬।১৫-২ পাই 

কঃ. 

গত বর্ষের উদ্বত্ত ৬২১%১৫ 

ঘর্তমান বর্ষের আয় ১২৬১৬1১৫-২ 

১৩২৩৭।৬/১০-২ 

বার বর্তমান বর্ষের ব্য ৯৯০৬৫ 

উদ্ব স্ত-_ ৩৩৩১1১/৫-২ পাই 



১৩২ পাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা! 

সাধারণ তহবিল 
হিসাব নং ২ 

পরিষৎ-পরিচালনার ব্যয়। 

আয়-_. ব্যয়--- 

১নং হিসাবের উদ্বত্ত ৩৩৩১1০/৫।২ পাই মেরামত ৭ ০৫৩/১৫ 

ট্যাক্স ২৫৬//০ 

ইলেক্টিক লাইটের বিল ২৮২1%১০ 
দপ্তর সরঞ্রামী ১৫২/১০ 

আসবাব ১৯৯1৩ 

এলাউন্দ ৩৬০২. 

বেতন ২৪৯৯।৩/১« 

গাড়ী ভাড়া ৩৩৭।৮/১৫ 

ভূত্যদদিগের পোবাক ১৫/৫ 

ঘর তাড়। ৯৪॥০ 

:৪৯০য/৫ 
কৈঃ-- 

আয়-_ ৩৩৩১৬৫।২ পাই 
বাদ ব্যয়-.. ৪৯০২৩  & 
উদ্ব ৮১৫৭০০৮৮১৫১ ৯ 

সাধারণ তহবিল 

হিসাব নং৩ 

র আযর়-- ব্যয়--- 

গত বর্ষের উদ্বত্ত স্বৃতিরক্ষার্থ বায় ১৮1/১ 

পোরষ্টাফিসে সেতিংস ব্যাঙ্কের গ্রস্থাবলী মুদ্রণ ৯৫৬1 /০ 

জম] ৭৩৫ ৬৮৮/১৫ | ৯৭০১০ 

বর্তমান বর্ষের দান ১৮০৫৭ 

গ্রন্থ প্রকাশ জন্ত দান ৮০০২, 

পোষ্টাফিসের সু ২২৪৮৬/১পাই 

পুস্তক বিক্রেন্ ১৭১1/৪ 

ইড০৩৮১০ পাই | 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ১৩৩ 
১ 

কৈ২-- নু 

আয়-_ ২৬৬০৩%১৫-১ পাই 

বাধ ব্যয়-_ ৯৭৪১৩ 

উদ্ব ২৫৬২৮॥৫-১ পাই 

আমানত বাকী হিসাব । 
রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ ৪৭/৫ 

ময়মনসিংহ সাহিত্য-সঙ্গিলনের 

রিপোর্ট মুদ্রণ বাবদ ১০৫1৩/১০ 

সাহিত্য-সংরক্ষণসমিতি ১৩০২ 

মৌলবি দৌলত আহম্মদ ৩০২. নর 
রান কুসুমকুমারী ১০০২. 

৯৩৭৯ 

পুরস্কার ও পদক ২৭২২. 

অন্তান্ত খুচর। ৬৮/৮১০-১ পাই 

স্থায়ী ভাঙার ২২৭৪২ 

লালগোল। তহবিল ৃ ১৫২ 

২৯১২1০/৫-১ পাই 



১৩৪ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক। 
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পাহ্ত্য-পরিষৎ-পঞ্ভিকা ৃ ১৩৫ 

হাওলাত বাকি । 

৩২ সালে। 

* কিছু টাকা আদায় হইয়াছে । .. 
1 এইু টাক! ১৩২২ সালে আদার হইর়্ীড়ে। 

সাধারণ তহবিল 

জীযুক্ত হীরেন্্নাথ দত্ত 
গৃহনিম্মাণ জন্য -_-- ১০৩৬ 

*৮ সম্পার্দক নবীনচক্দ্র 

স্বতি-স(মতি-_ ১০২. 

»১ পমেশ ভবন-_ ৩২২ 
১ এস, কে, লাহিড়া-- ৫২. 
»* উইলকিন্স প্রেসের 

মানেজার-_ ২৭০/৪ 

»১ বামেন্দ্রস্ন্দর ভ্রিবেদী--. ৩1০ 

১ আামকমল সিংহ-_ /১৫ 

১ বামকুমর দত্ত--. ১৬২৮৫ 

১৩২১ সালে-_ 
বমেশ-তবন-_ ৫৫1/১৫ 
ভীযুক্ত রামকুমার দত্ত-_ ৩৫৭. 
১ মতীন্দ্রমোহন বস্ু-- টি 

29 রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ-_. ৯০ 

১» কাশীরাম দাসস্বতি-সম্পাদক ৬॥৫ 

পুলিশকোটে-_ ২৫২. 

রামেন্দ্র-সঘর্ধনার সম্পাদক-- ১৩৭1০ 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৯২ 

% ব্যোমকেশ মুস্তফী-_ ১২. 
সম্পাদক ৭ম সম্মিলন-_ ২৮২ 

3+ ভ্ম 5১ ২৮৮৮/ 

ডাকটিকিট বাবদ -_ ৭৫৬/১০ 

৭৭০1৩/১ ৭ 

বিশিষ্ট ভাগ্ার 
স্থায়ী ভাগার ২২৭৪২ 

লালগোলা-_ ১৫৭ 

২২৮৯ 

৩০ ৫৯0৬/১ « 



১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

নগদ তহবিলের জায়। 
গবর্ষেণ্ট পেপার-- ১৩০০০ 

পোর্ট ট্রাষ্ট, ডিবেখার-_ ৫৯০০২. 

পোষ্টাফিস-- ৫৩৬৭//১৫-১ পাই 
ধনরক্ষক-__ ৩৫৫-২ 
কার্যালয়ের তহবিলে-_ ৫৭৬/০ 

২৩৯১০1,/৫ 

এক জাই। 
দেনা পাওনা 

আমানতি-_ ২৯১২1৩/৫-১ হাওলা তি-_ ৩০ ৫৯।৬/১ ০ 

১৩৪১।৫-২ পাই 

হিপাব নং ৩--- ২৫৬২৮৪৫-১ পাই 

২৬৯৭ ০৫১৫ 

গতর 

২৬৯৭ ৬৫১৫ 

শ্ীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

আজ্ঞানেন্ত্রনাথ ঘোষ 

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক। 

১০ই পৌষ, ১৩২২ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ১০৭ 

লালগোলার রাঁজ। রাও জীবুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাছুরের 

প্রদত্ত অর্থে নিয়লিখিত গ্রস্থগুলি প্রকাশিত 

হইয়াছে ও হইতেছে । 
জমা-_- থরচ-- 

১৩১১ বঙ্গাবের দ্ান-_ ৩০০২ ১৩১১ বঙ্গাবে 

দ্ফে ৩০০২ (১) কাশী-পরিক্রম। সম্পূর্ণ মুদ্রণবায় ৩৫৯।৬/ 
১৩১২ বঙ্গাবের দান ৩০০২ (২) ব্রজ-পরিক্রম। (সম্পূর্ণ? 

১৩১৩ রঃ ৩০০২ মুদ্রণের ব্যয় ৪৯৬ 

১৩১৪ রি রি ৩:০২ ১৩১৪ বঙ্গাব 

১৩১৫ 9, ১৭ ৮০০২ (৩) শুন্তপুরাণ (সম্পূর্ণ) 

১৩১৬ রি রি ৮০০২ মুদ্রণের বায় ৩১০২. 

১৩১৭ ্ৃঁ হি ৮০০২ ১৩১৫ বঙ্গাব্ড 

১৩১৮১৯ »। $, ১৬৯০২ বাজ বাহাঁছরের অতিগ্রাযান্ুসারে 

১৩২০ 0 ১১ ৯ ৮৮,  সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1 প্রকাশের 
৮৩২১ 55 5 ৮০০২ সাহায্য ৪০০২, 

7১৩১৬ বঙ্গাব 
৭১০০২. বিলিন 

রি 9 (৪) নবদ্বীপ-পরিক্রম। (সম্পূর্ণ) 
পুস্তক-বিক্রয়ের আয়-_. ১৫৬1 মুদ্রণের ব্যয়. ৫১১৪/ 

রড ১৩১ ৭-১৩২১ বঙ্গাব 

(৫) চণ্ভীদাসের পদাবলী 
মুদ্রণের ব্যয়-.. ৬১১৮২/১৫ 

(৬) চণ্ডীদাসের শ্রারুষ্কীর্ভন 
মুদ্রণের ব্যয়, মূল পুথি খরিদ 'ও 
ষুলাংশ সম্পূর্ণ মুদ্রণ, টীকার কতকাং- 
শের কাগজের খরিদ, সম্পাদন খ্যয় 
বাবদ--- ৬৪০।./১০ 

(9) বোধিসবাবদানকর্পল হ। ১ম, 
ৰ ২য়, ৩য় সম্পূর্ণ ও ৪র্থ খণ্ডের ১১ 

কঃ__ ফর্ম পর্য্যন্ত মুদ্রণের বায় ৭২৮।/১০ 
(৮) শব্কোধ - 

জম ৭২৫৬1/ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড মুদ্রণ 

খরচ-_ ৫৮১৪1৬/ বাবদ--- ১৩৫৫।০ 

উদ্-ত্---১৪৪১৮/%/ ৫৮১৪1৬/ 

৯১৮ 

্রীরামকমল সিংহ 



১৩৮ সাহ্ত্য-পারিষৎ-পঞ্জিক। 

১৩২২ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ 

আয়-_- ব্যয়-- 

াদ। ১৫০০২ গ্রস্থাবলী মুদ্রণ ৩৬০০২ 

প্রবেশিক। ২৯০২. পত্রিক।, পঞ্জিক। ও কাধ্য- 
পুস্তক ও পন্রিক। বিক্রয় ১৬০০২ বিবরণী মুদ্রণ ৩২০০২ 
পুস্তক বিক্রয় ৯৯০২ পুস্তকালয় ৬৭*৭ 

পঞ্জিক। বিক্রয় ৭০০২ আলমারী ১ট। ৯৭৫২ 

১৬০-২ পুস্তক পাড়িবার 

এককালীন দান ২৬৭৫২ সিড়ি ২৫৭ 
গাবর্ণমেণ্ট ১২৯০২ ৩০০০ পুস্তকের তালিক। 

কুমার অরুণচজ প্রস্তুত ব্যয় ১২০৭. 

সিংহ বাহাছুর ১৫০২ ১০০৪ তালিকা ছাপাই রঃ 

রাজ! রাও যোগীজ্নারায়ণ ২৫ ফণা ১২৫৯, 
রায় বাহার ৮**২ বাধাই ১৬৯ 

মিউনিসিগগালিটি ৫২৫২ কাগজ ৭৫২, 
২৬৭৫২ বিবিধ ৩৪২ 

৮$ ৮০৫২ পুস্তক ক্রয় ৩০১. 

গবর্ণষেণ্ট পেপার ৪৫৫২ পুস্তক বাধাই শ্ 

পোর্টট্রীষ্ট ভিবেঞ্চার ২০২ বি 

সেতিংস ব্যাঙ্ধ ১৫০২ পুধিশালা ৪৯৯২ 

৮০৫২ ূ র্যাক ১টি ৭৫২ 

বিবিধ আয় ৩৯০২ পুথির বোর্ড ৫০২. 

:৯৮৪৮০২ ফিতা। ও থেরে। ১০০২ 
বাধাই ১৫৯. 

টেঙগুর ও কেন্ছুর পুথির 

কাঁটঠির বোর্ড ২৫০২. 

৪৯০২ 

বিবিধ মুদ্রণ ২০০২. 
চিত্রশাল। ৩০০২. 
ডাকমাশুল রর ৬০০২. 

৯০৬৩২, 



ব্যয়- 

জের 

মেরামত 

গুহ ৩০০৭২ 

আমবাব ২০২. 

আলোক ও পাখা ১০০৯ 

৭২০২ 

কমিশন 

বিজ্ঞাপনের টাকা 

আদায় জন্য ১০০২. 

পুস্তক বিক্রয় ১০২ 

১১০২. 

ট্যাক্স 

ইলেকৃট্রিক লাইটের বিল 

ভৃত্য দিগের ঘরভাড়া। 

দপ্তর সরঞ্জামী 

আমবাব 

পুথির ঘরে টেবিল 

পাখা ১০০২ 

গুদাম ঘরের রাক ১৫০৭ 

আফিস ঘরের 

আনসবাব ৫০২. 

এলাউন্স ৩৬০২ 

সাহিত্য-পরিধৎ-পঞ্জিক! ১৩৯ 

৯০৬০ 

৭২৩২ 

৯১০৭ 

২৮০, 
চি 

১০৩২ 

২০০ 
৯০ 
চিত 

১১৩৭ ৫ 

ব্যয়-- 

জের ১১৩৯৫ 

বেতন ৪২০৬২ 

গাড়ীভাড়া ২০০২ 

পোষাক ১০০২. 

সম্মিণন ৫০. 

ছাএসগাগণের পুগস্কার ১০৯৭. 

স্মৃতি রক্ষার্থ বায় পু 

বিবিধ বায় ৪০০২. 

১১৪৭১ 

(স্বাক্ষর ) শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী 
». জ্ীবাণীনাথ নন্দী 

»॥. শ্রীজ্ঞানেগ্রনাথ ঘোব 
*» ্ীমন্মথমোহন বনু 

জীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যাক্ 

». জীগ্রবোধচন্দ্র চঙ্োপাধ্যায় 

»॥. শ্ীনগেন্দ্রনাথ বস্তু 

». শ্রীমুণাপকান্তি ঘোষ 

সহঃ সম্পাদক। 
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রমেশ-ভবন 

আয়... বায় 

১৯১* সালের চাদ আদায় ৬০৮৪৭ ১৯১* সালের বিবিধ ব্যয় ৩১৫৩/৫ 
১১১১ ৯ রঃ ৭১১|৫ ১৯১১ 55 55 55 ২৬৩1৮ 

১৯১৩ রর ৩০৮1৬১৫ ১৯১২ ), দর. ১০৭1/৫ 

৭১ ০৪২ ১৯১৩ 55 55 55 ৭৩1৫ 

১৯১০ সালে সাহিত্য-পরিষৎ ১৯১৪ ১) 25 ৪০৭. 
হইতে হাগলাতি গ্রহণ ৩৭৫৫ ১৯১৫ 81%/১ ৩ 

১৯১৩ ৫৭1৮ প্রদর্শনীর ব্যয় ১২৫১1৪/১০ 
অতিরিক্ত বেতন আদায় ২৩।১০ মহারাজ প্রদত জমীর দলিল 

১৯৮%৫  রেজিষ্টারীর ব্যয় ৫৩৭/৬/১০ 

৭৩০২৮%৫ নক্স। এবং বাড়ীর এষ্টিমেট 
প্রজার নিকট হইতে খাজান। প্রশ্তের ব্যয় ৭১1/৩ 

ও ট্যাক্স জাদায় ১২৮০ ২৬৬৫৬/৫ 

পাক। ও কীচ। বাড়ীর মূল্য প্রঙ্জাকে তাহার বাড়ীর 
আদায় | ৪৫০২ কমপেনশেলন দেওয়ার বায় ৬৫৬/০ 

৭৮৮০1০/৫ বিবিধ বায় 81১৩ 

৩৩২৫৮৮ ১৫ 

কৈঃ-- 
আয় ৭৮ ৮০1৫ 

বায় ৩৩২৫ ৮৮১৫ 

৪৫৫৪81৩/১ ০ 

১৫ই মার্চ ১৯১৬ সাল পর্যাত্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়। হইল। 

| শীরামকমল সিংহ 
ভীসূর্য্যকুমার পাল 

হিসাব-রক্ষক। 

ভরম-সংশোধন 
১২০ পৃষ্ঠায় যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহ।শয়ের মারফতে ৮*২টাকার উল্লেখ আছে। 

উদ্ত ৮*২ টাক] নিম্নোক্ত বাক্তিগণ প্রদ্ান করিয়াছেন; 
জীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ বাকৃচী ১*২, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্নাথ বাকৃচী ১০২, খ্রীধুক্ত বিচারপতি 

আসুতোব চৌধুরী ১*২ শ্রীযুক্ত প্রমধনাথ চৌধুরী ১.২, শ্রীযুক্ত ডাঃ রামদাস খ! ৫২, 
শীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫২,ভ্ীযুক্ত ললিতকুমার মুখোপাধ্যায় ৫২, যুক্ত জানেন্্র- 
চক্র চৌধুরী ৫৯ প্রযুক্ত সত্যেক্রনাথ দত্ত ৫২, শ্রীযুক্ত কুমার নরেন্দ্রনাথ লাহ। ৫২, শ্রীযুক্ত 
মণিন্লাল গজোপাধ্যায় ৫২, শক্ত প্রযুল্পচজ্জ ঘোষ ২২, শ্রীযুক্ত অমলচন্ত্র হোম ২২, 
গ্ীযুক্ত ঈশামচজ ঘোষ ১২। | 



পদক ও পুরস্কার 

ল্বঙ্গীন্ল-স্নাভ্ছিভ্য-স্পন্তিষ্ব 
কলিকাতা 

বর্তমান ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষতকর্তৃক নিন্বোক্ত বিষয় সম্বন্ধে 

সর্বেবাতকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিন্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে ;_- 

পদক ব! পুরস্কার প্রবন্ধের বিষয় 

১। হেমচন্দ্র রৌপ্যপদক-_ হেমচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রের কাব্য-শক্তির 

সমালোচন। 

২। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী স্বর্ণপদক ( ১ম)-_কবি দিজেন্দ্রলাল 
রায়ের সঙ্গীত 

৩। %* ১ » (২য় )--গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক 

৪। কেদারনাথ দত্ত রৌপ্যপদক- রূপকথা-সংগ্রহ (লেখকের আপন জেলায় 
প্রচলিত রূপকথা সংগ্রহ ) 

৫। দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার__ . বঙ্গের নাটা-সাহিত্য ও দীনবন্ধু 

৬। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি- টেনিসনের কবিতায় কি শিক্ষা কর! যায় 

৭। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার- শ্রীনিবাসের জীবন-চরিত্র 
৮ প্রিয়নাথ চক্রবর্তী পুরস্কার জীবন ও জীবনের ধর্ম 

* এই প্ররন্বন্ধ সম্বন্ধে পুরস্কারদা তৃগণ প্রবন্ধ'লেখকগণকে এইকপ ইঙ্গিতটুকুরও উল্লেখ 

করিতে বলেন,-.“যে চৈতন্য ঘটে ঘটে ওতঃপ্রোতভাবে বর্তমান, যাহার সংযোগে জীব 

জীবপদবাচ্য যাহার বিকাশ মানবাধারে পরিস্ফুটতর, সেই জীবনের স্ব-রূপ প্রকৃতি, লক্ষ্য, 

গতি ও পরিণতি পর্যযালোচন! দ্বার। উহার স্বভাব ব! ধর্ম নিরপণ ৮ 

বিশেষ দ্রষ্টব্য__ প্রবন্ধ গুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাক চাই। 

পরিষদের নিষুক্ত পরীক্ষকগণের 'অনুমোদিত না হইলে কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বলিয়া 

বিবেচিত হইবে না । প্রথম প্রবন্ধ স্কুল, কলেজ, চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসার ছাত্রগণ ব্যতীত অন্ত 
কেহ লিখিতে পারিবেন না। অন্ঠান্ত প্রবন্ধ যে কেহ লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি 
বর্তমান বর্ষের চৈত্রসংক্রান্তি মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে, ২৪৩১ অপার সাকুর্লার 
রোড, কলিকাতা-_-ঠিকানায় পরিষৎ-সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। 

বঙ্ীর-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
২৪৩১ অপার সাকু্লার রোড, কলিকাত। ] সম্পাদক । 



প্রকৃত স্বনদর কে ? 

এ প্রশ্নের উত্তরে এই পর্যন্ত বলিতে পারি, 

নি ধিনি নিত্য কেশরঞন ব্যবহারে ম্ান 
ভীং করেন। হ্বানান্তে সুখে যে মধুর সৌন্দর্য 

ই, ' ফুটিয়া উঠে,তাহা দর্পপ-সাক্ষাতেই প্রথম প্রমা- 
5 ৮ ণিত হয়। রমণীর মধ্যে প্রকৃত সুন্দরী কে?-_ 

32১৬৪ সা এ ধিনি স্বীয় আগুল্ফ-লঙ্বিত কেশগুচ্ছ নিত্য 

টা বগি কেশরঞ্জন-পরিষিক্ত করিয়া! বেনীরচন! করেন। 
রা. ..৯ প্র: ইহাতে যে কেবল বেণীর সৌন্দর্য্য বাড়ে,এরূপ 

এ নো) ৫৮ সি না নহে _মুখের কমনীয়তাও বৃদ্ধি পার । “কেশ 
উরি, | রঞ্জন” শুধু বিলাসভোগের ওটি 

থ 25 মন্তিষ্ধের উষ্ণতা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, 

বিষঞ্ততা। নি্াহীনতা লি ইহাই একমাত্র শক্তিসম্পর কেশতৈল। 
এক শিশি ১২.এক টাকা মাগুলাদি।/* পাঁচ আনা । তিন শিশি ২০ ছুই টাক! চারি 

আন, মাণুলাদি ॥১/ এগার আনা । ডজন ৯২ নর টাকা মাণুলাদি গ্বতন্ত্র। 

কুচিকিৎসাই জীবনের মহাভ্রান্তি ৷ 
কুচিকিৎসাই জীবনের মহাত্রাস্তি ! যখন ইন্দ্রিয-শক্তির প্রথর বেগ দমন করিতে না পারিয়া, 

আপনি যৌবনের উচ্ছ লতা-বশে ছৃশ্চিকিতস্ত উপদংশ বিষ আপনার সুস্থ দেহে সঞ্চারিত করেন, 
তখনই আপনার প্রথম ভ্রম ঘটে । তার পর্ন যখন আপনি লজ্জাবশে রোগটা চাঁপিয়া রাঁখিবার 
চেষ্টা করেন, কিন্বা' বিরুদ্ধ চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার বুদ্ধির বেগ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, তখন 
আপনি দ্বিতীয় ভ্রমে পতিত হন। উপদংশ রোগ অতি ভীষণ। অনির্দিষ্ট চিকিৎসায় ইহা 
কখনও আরাম. হয় না । শরীরমধ্যন্থ বিষ উপযুক্ত ওষধের সাহায্ো বিদুরিত করিতে হয়। 
বাজারের অনেক ওষধে পারদ ঘটিত উপাদান থাকে । এরূপ ওষধ ব্যবহার করা অতি বিপ- 

জনক । ইহাতে আবার পারদ-বিষ শরীরে সঞ্জাত হইয়া, স্ফোটক, সর্বাঙ্গে চাকা চাকা দাগ, 
কষ্টকর ক্ষত, শারীরিক হূর্বলতা, মৃদু-জর, অনিদ্রা, অক্ষুধা, মনের বিমর্ষভাব প্রভৃতি কষ্টকর 
উপসর্গ আনয়ন করে। যদি প্রথম হইতেই উপদংশ রোগের একমাত্র প্রতিকারক ওষধ 
*অম্ৃতবন্লী কষায়” সেবন করিতে আরম্ভ করেন, তাহ! হইলে এই ভীষণ উপদংশের কবল 
হইতে অতি সহজে আত্মরক্ষা! করিতে পারেন । : 

সুল্য প্রতি শিশি -১।* দেড় টাকা। ডাকমাশুলাদি--1* এগার আনা। 

বিনামূল্যে ব্যবস্থা 
মফাদ্যলের রোগিগণের অবস্থা অর্ধ আনার টিকিট সহ আনুপুর্ব্বিক লিখিয়! পাঠাইলে, 

ব্যবস্থা পাঠাইয়৷ থাকি । 
গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত 

ভনগেন্্রনাথ সেনগুণ্ড কবিরাজের . 
আয়ুরে্েদীয় ওধধালয়, হিরা 

১৮১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা 

০৫6-১০০, 
তি 

ডি ১৬৬৬ ০০৮৬ ০ 



[৩ ] 
দেঙ্ীয় শিল্পের চরমোতকর্ষ । 

ওরিয়েপ্টাল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান 
মূল্যে সুলভ, 

50285 81৭, ০৪১০০ 74, গুণে, সৌরতে 

ও 

স্থায়িত্ব 

অতুলনীয় 

অটো! কহিচন্থর ১ বাক্স (৩ খানা) *** ১ 

বকুল ১ 25? 1৭ 

টা জেসমিন (ষই) ১, 2 ১১0৮০ 
সস. ১:3৫ 

শ4 চালাওচার 0৮ 72/ছ81%, ৯ থস 9 ৮০8৮০ 

গোলাপ রর ৮৯০ 8/৩ 

ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী, 
গোয়াবাগ।ন, কলিকাতা । 

টেলিগ্রাম ঃ--“কৌনস্তভ”, কলিকাতা । 

যকৃৎ, শ্রীহা, ম্যালেরিয়। জ্বরে ও প্লেগে 
32011211555 (30110116 €0001101115 12191680115 751 89017 19০91015 ০01 

[00, [১1106 2 /৯5, 2,017, 
[37015811555 06101778 ()41101115 11951915615 £5 2 98011009109 ০01 

10০. 177106 [6. 62701), 
391115791175 48206 11500019001 175৮615, 112171712১ 11700051722. 26০, 

[37106 17২6. 7:28.01). 
39015291125 8506 171115 00 1912119১ 0621 [17000061729 560, 

[31108 1২6, 7 ০9,০01). 
73201182112,5 10110 11115 101 73912 13901316 &০ 10615005 10768100051) 

57105 1২5. 78 95. 6801). 
39011711855 7090) 260৮0610017 65859151175 15801, 11705 4 25. 

৪9.01) 
99011591125 15011) 011017500০7 তি105৭ ০100, 10179071001 

৪0০, 61106 4 25. 62.০1), 

ছি 86 24707 24/22/2759 2% 1 722210725০৮ 770% ্ 
হটাত লু. 25595611798 90208 &5 00. 2560. 

০. /০11) 78 230177025. 
৩281০ 4001559১100 9201558115, 10505815 5 
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সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য 
অধিকাংশ স্থলে “অর্ধেক” ও সিকি করিয়া 

দেওয়া হইল । 
সাধারণপক্ষে সাধারণপক্ষে 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্প্রস্থাবলরীর মূল্য কমাইয়া 

গদনযপক্ষে 
পূর্ববমূলা বর্তমান মূল্য বর্তমান মুল্য 

কত্তিবাসী রামায়ণ ( অযোধ্যা ও উত্তরকাগ্ড) ১২ 
বিজয় পঞ্ডিতের মহাভারত ১॥০ 
চুটিখানের মহাভারত : ১২ 
রাসায়নিক পরিভাষ৷ 1৮০ 
কাশীপরিক্রম! [0 

নরোত্তমের রাধিকার মানভঙ্গ রি 
কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকা মঙ্গল টি 
নরহনি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রমা ১২ 
শঙ্কর ও শাকামুনি টি 
তরে ত্রাহ্মণ ৫২ 
শতপথ ব্রাহ্মণ ( প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ) ৫] 
পরলোকগত চন্দ্রনাথ বনু ( সচিত্র ) 1৪ 
পরলোকগত কালীগ্রসন্ন বিদ্যাসাগর ( সঙ্টিত্র ) ০ 
বিষুংমুর্তি-পরিচয় ( সচিত্র) 1%৯ 
বোধিসত্বাবদান-কল্পলত। ( ১ম, য়, ৩য় ও ৪র্থ থণ্ড) ৪৮৯ 
বাঙ্গাল! ভাষা (ব্যাকরণ ) ১ 

বাঙ্জালা ভাষা (২য় ভাগ) (১, ২,৩,৪খগ) শবাকোষ ৫॥০ 

মহিলা-ব্রতকথা 1৮%* 
কক্ছিপুরাণ ১1৩ 

প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা ১২. 
চণ্ডীদাসের পদাবলী 
স্রীপ্রীপদকল্পতরু ( ১ম খণ্ড) 
জ্োতিষ-দর্পণ 
কবি হেমচন্দ্ 
সঙ্গীতরাগকল্পক্রম 
মুগলুক 
মগলুন্ধ-সংবাদ 

ছুর্দীমঙগল 
সত্যনারায়ণের পুথি 

॥৩ 

8৮৩ 

॥০ 
ত/৬ 

1৮০ 
6৬ 

/৩ 

8৩ 

টি 

৩ 

২দ* 
9/৩ 

9৩ 

৬/৩ 

২7৮ 

1%৩ 
৩৩ 

6/৩ 

৮০ 

৩ 

৩ 

১৩ 

১1৩ 

॥/* 
১৫ 

1/৬ 
1 

চে 
৪/৩ 

/ 

17৩ 

1৬ 

৮১৩ 

৬/৩ 

গর 

৮৩ 

১৫৭ 

৬/৬ 

৩৬ 
৪ 

৩ 

পুস্তক পাইযার ঠিকানা/_-২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, 

বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা । 



[ ৫ 1 
অস্প্রান্ন 

*অশ্বগন্ধাএলিকসার” 
এই ওষধ প্রাচীন খধিগণের বনু প্রশং(সত ; অশ্বগন্ধা রসায়নের উপাদানসমূহ 

হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তত। ইহা স্থস্বাহ, অত্যন্ত তেজক্ষর, 
বলবৃদ্ধিকর ও স্ফুপ্তিকর, সর্বপ্রকার স্নায়বিক, মানাঁসক ও শারীরিক দৌর্বধল্য, 
স্ৃতিশক্তির হ্রাস, বার্ধক্যজনিত ক্ষীণতা, মস্তকঘূর্ণন, কার্যে অমনোযোগিতা ও 
সর্বপ্রকার মানসিক বিকারে ইহ। সেবনে আশ্চর্য্য ফল দর্শে। 

মূল্য-- প্রতি বোতল ১॥০ দেড় টাক! 

“চিরেতার এসেন্স” 
চিরেতার সার উৎকৃষ্ট পিত্তনাশক । ইহা সকল প্রক।র জ্বরের পর ব্যবহৃত 

হইতে পারে। কুইনাইন সেবনের পর কিছু দিন নিয়ম করিয়া চিরেভাব সার পান 
করিলে কুইনাইনজনিত দৌষ-সকল দূর হইয়! শরীরে বল হয় এবং সহস! ম্যালেরিয়া 
আক্রমণ করিতে পারে না । ইহা! সেবন করিলে ব্রণ ও কৃমি জন্মাইতে পারে না, 

চক্ষু ও হস্ত-পদাদ্ির জ্বালা, গা বমি বমি ও পিত্তাধিক্য শান্তি হয়।. 

মূল্য--৪ আউন্দ শিশি ১২ টাক|। 

“এলিকৃলার পেপেয়িন্” 
ষাহাদের পেপসিন্ ওয়াইন্ সেবনে আপত্তি আছে ও যে সকল দুর্বল রোগীর 

সহজে পরিপাক হয় না, তীহাদের জন্য পেপে ফলের নির্যাস হইতে ইহা প্রস্তত 

হইয়াছে। অল্ন, অজীর্ণ, পেটফাঁপ। ও অজীর্ণজনিত বুক কন্কনানি প্রভৃতি রোগে 

বিশেষ ফলদায়ক | অল্পবয়স্ক বালক ও ভুর্বল রোগীর পক্ষে প্রশস্ত । 

মূল্য প্রতি শিশি ১২ টাকা । 



[৬]. 

শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহুন রায়-প্রণীত 

ঢাকার ইতিহাস 
ভিহত্ভীম্স শুভ 

প্রকাশিত হইয়াছে । 

ছান্বিশখানি মনোরম চিত্র-সম্বলিত 
এবং 

৫২০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ।- 

প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান আগমনের পূর্ব 
পর্য্যন্ত প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞান-পম্মত 
প্রণালীতে ও নিরপেক্ষ তাবে লিখিত হইয়াছে । 
“সমতট বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম” ও “প্রাচীন বঙ্গের শাসন- 
তন্ত্র এই দুইটি অধ্যায় এই গ্রন্থের বিশেষত্ব । 
মূল্য-_ উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাধাই ২॥০ টাকা মাত্র । 
প্রথম খণ্ড অতি অল্প সংখ্যক মাত্র 

অবশিষ আছে। 

মূল্য-_উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাধাই ৩।* টাকা মাত্র । 

প্রাপ্ডিস্থান-_ 
গুরুদাস লাইব্রেরী, আশুতোষ লাইব্রেরী, মজুমদার লাইব্রেরী, 

ভট্টাচার্য্য এগু.সন্, অতুল লাইভ্রেরী প্রভৃতি কলিকাতু!। ও 

টাকার প্রশ্নান প্রধান পুস্তকালয়। 



বঈসাহিত্যের চিন্তাশীল. লেখক 
শিক্ষা-বিজ্ঞান-প্রণেত। অধ্যাপক ্রবিনয়কুমার সরকার এম্ এ 

প্রণীত বাঙ্গালা-গরস্থাবলী মি 

| শিক্ষা-বিজ্ঞ।নের ভুমিকা -_সূল্য 1০৭ আন! । 

২। ভাষা-শিক্ষা-নৃল্য * আন|। 
৩। সংস্কৃত-শিক্ষা-_-( চারি খণ্ড সম্পূর্ণ, ২ সংস্করণ ) মূলঃ এ* টাকা। 
৪। ইংরাজী-শিক্ষা-( তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, ২য় সংস্করণ ) মুল্য ২২ টাক1। 

৫। প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা_সূলা ১২ টাক! । 

৬। শিক্ষা-সমালোচন1-(২র সংস্করণ ) মূল্য ৪ আলা। 

৭ এঁতিহাসিক-প্রবন্ধ-( ২ সংস্করণ ) মূল্য «* আনা। 
৮। সাধনা--€ ৩ম সংস্করণ ) মূল্য ৪ আন! । 

৯। নিগ্রোজাতির কর্মাবীর-_মূলা ১৫০ টাক]। 

১*। বর্তমান জগৎ-_( অপুর্ব ও অভিনব সচিআ ভ্রমণ-কাঁহিনী, গবৃহতৎ হর 

খণ্ডে গ্রন্থ লমাণ্ড হইবে; উপস্থিত তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে) 
১ম খণ্ড-_মিশরের পথে ও কবরের দেশে ( মিশর ) দিন পনের । মূল্য ১* দেড় টাক1। 

২য় খণ্ত--ইংয়াজের জন্মভূমি ৷ মূল্য ২৪৯ আড়াই টাক!। 

৩য় খণ্ড বিংশ শতাবীর কুরক্ষে। (বর্তমান মহাযুদ্ধের অপুর্বব চিত) মুলা 1৮৯ জংনা। 

( যন্তস্থ ) 

বর্তমান জগৎ 
৪র্থ খণ্ড-_ইয়াক্িস্থান ব৷ অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ। 

«€ম খণ্ড-_নব্য এসিয়ার শিক্ষার ব! জাপান। 

_ ছঠ খণ্ড__গ্রাচ্যতৃমির গ্রথম স্বরাজ বা চীনের সাধারণ তম্্। 

স্বদেশী-আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি 

( ফ্রেভারিক লিষ্টের ধন-বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ ) 

প্রাপ্তিষ্থান-_গৃহস্থ পাব.লিসিং হাউস 
২৪নং মিডিল রোড, ইটালী, কলিকাতা 

উডেপ্টম্ লাইব্রেরী 
৬৭নং কলেজ. ্ রীট, কলিকাত! 



েন্লিকেত্রন্র ভতগ 
*উপাসনা”--সম্পাদ ক এ 2 

অধ্যাপক শ্ীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ প্রণীত 
মুল্য «এ আনা! - 

এই গ্রন্থে বাঁজালীর দারিস্্য বিশেষভাবে চিত্রিত হইয়াছে গ্রস্থকার ধন-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ । 
তাগার লিখিত গ্রবন্ধাবলী বঙ্গসাছিত্যে একটা নুতন শক্তি আনিয়াছে। দ্দরিস্রের ক্রন্দন” 
পাঠ করিলে, বাঞালীর দারিছ্য নিবারণের উপায় স্গজেই বুঝিতে পারিবেন । 
82017 72105 50090125501 096 80911106 00৬610০1001 7010015 9170 1061 

0193855 2120 91%85565 5. 01101961 ০6 015000251 150750165 00 21175580005 20%1118 0150555 
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0601165 0৫ 707০0195217 50165120501 00018010109 1১00 1323 00216 91000110159 128 ৮1112555 128 
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17560 1015 50886500105 01 01১৩ 0190 0200 00515069126 17025 1009 19610 2101৩ 00 5250)017 ০ « 
ভি) পি ছি ৫ 9১61৩ (105 21101091185 50000 7 1১0৮ 09010 15 191) 15৩ 09915 ৬/101) (06 
10015 07017001021 73৩০৫ ০01 01)5 00155110177, 1217)6195 1১0% 10 10111521900 0815 16311901020011 
0০000 11000501155, 19102 ঠ101510105৩ 0025 10016 17৮1150 716051711017 ০0৫6 06 [9101)9615 ০01 001 
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95001506509 02071211572) 906০079 8550011) &1211110815 2170 2177651 0০ 02617 00 2014 11) 
99115 190 0৩০15 11 05 9550 219 681)110611) 05৩10 ০৬17 11000300121 50501), 

পু155 ০০০1. 500৬9 21600. £79519 012 101£1)19 181701206 010012177 2170 55 5101) 0081) 
€0 ০0101286111 2৩ 0000 101 16160001710 ০01 18101110077), 
4 38525 ০2114 71965015089 2002] 01010006101 15 006 212 »-091 

গ11051, 25 6619 001: 181৬ [১০০1 ০০011961176). 179 1825 70691) 7110019551 (19011) 1)0 19 11176 
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01:০018150 21018 096 600109150 [90019110. 1615 [018 01 5015 2150 8611155, 91101) 81৮5 10001) 
0০০৫ 00: 099988 রত ৃ 

“মর্্মবা ণী”তে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এমূ এ, বি এল. 8 গার যুক্িপু্ণ 
বটনগুলি পাঠ করিয়া বন্তপি আমাদের অসাড় প্রাণে একটু চেতনা আসে যস্তপি আমরা 
তাহার ভয় স্কারতের শাশ্বত ভিথারীর চিরন্তন ক্রজ্জনে সহ'নুভূতি দেখাইতে পারি, তাহা 
হইলে ক্রশানের স্থলে আবার হাসি দেখিতে পাইব। * * ক * রাধাকমল বাবুর তাজ! 
প্রাণ আছে, দরিত্রের ক্রন্দন ত'হার মর্মস্থলে পৌছিয়াছে, সে ক্রন্দন তিনি হৃদয়ের পরতে 
পরতে অন্ধুতৰ করিয়াছেন, ব্যথীর সহিত তিনি কীঙ্গিয়াছেন এবং তাহাদের ক্রন্দনের লাঘব 
করিবার জন্ভ তিনি বন্ধপরিকর। * * ও * * | 

তিনি স্বাধীনভাবে জেলায় জেলায় ঘুরিয়! যে তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহারই উপর তিত্তি 
স্বাপিত করিয়া গবেষণ করিয়াছেন। * * * & 

এই স্থুচিস্তিত মমরোপযোগী পুস্ত কখানি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে [বরাজ কক্ক। এ? নিরক্স 
বাঙ্গালী জাতির অঙ্গসংস্থানের জন্ত গ্রন্ছকার যে গভ'র চিত্ত! করিয়া পন্থাগুলি নির্ধারণ করিয় 
দিয়াছেন, তাহার জন্ত তাহাকে শতসহত্র ধন্তবাদ (দতেছি। 
“ভারতী” এ বিষয় লইয়া বহুদিন তিনি আলোচনা করিয়াছেন-_ প্রত্যক্ষ জানেরও 

ভিনি দাবী রাখেম। রীতিমত হিসাব ধরিয়া তিনি এ দেশের, পারিবারিক আর:ব্যয়ের জের 
কাটির়াছেন, মধ্যবি্ধ শ্রেণীর হরবস্থার কারণ-নির্ধারণ করিযা তাহা! নিরাকরদের উপায়ও 
নির্দেশ করিয়াছেন। * * * * তীহার যুক্তি হুদু়, ইঙ্গিত সুনিপুণ ? গ্রস্থথানির 
আগাগোড়। কাজের কথার পরিপূর্ণ; কোথাও বাজে উচ্ছাস নাই। 

ৃ্ .. প্রাশিস্থান-_ 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ উডেপ্টস্ লাইব্রেরী ... 
২*১মং কর্ণগাজি ইট, খলিতাতা। ও  আনং কলেজ হট, ফলিকাত্কা 
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:27%0118705 £ »-],0থ314815, ৪1৭ & ০০, 

70049৯8, 08,008 &এ 88500889- . 

1089) বায সু) & চিনি 



*বীরভূমবামি*-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখো- 
পাধ্যায় বি এ মহাশয় এই গ্রস্থখানি সম্পাদন করিয়া- 

ছেন।, তিনি বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইছাতৈ 

বুদংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিউ করিয়াছেন । 

চণ্ডীদাসের এত নুতন পদ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত আর 

কোন সংগ্রহে নাই। বিদ্ভাপতি মৈথিল কবি, কিস্তু 

চণ্তীদাস খাঁটা বাঙ্গালী কবি। এত দিন পরেসাধিকয- 

পরিষদের চেষ্টায় নীলরতন বাবুর যত্ব-সঞ্চিত কবি, 
চণ্তীদীসের আট শতাধিক পদাবলী একত্র প্রকাশিত 

হইল। রাধারুফ্ণ-প্রেমলীলা।-মাধুর্য্ব-র নলোলুপ ভক্ত 

জন পরিষদের প্রকাশিত সহস্রাধিক পদাবলী-পরিপূর্ণ 

বিষ্ভাপতির পদাবলী পাইয়া যেমন তৃপ্ত ও কৃতার্থ 

হইয়াছেন, এই নবপ্রকাশিত চণ্ডীদামের পদাবলীতেও 

তদ্্প পরিতৃপ্ত হইবেন। " মূল্য_সাস্য পক্ষে ২২, 
শীখা-পরিষদের সদস্য পক্ষে ২।০ সাধারণ পক্ষে_৩২₹ । 

পুস্তক পাইবার ঠিকানা,--২৪৩1১ নং অপার দারকুলার রোড, 

বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির, কলিকাতা 



বাঙলার ুিমা-রগনী : 
উঠি ইট 

সভী-অহিষার . 

অপূর্ব 
আনন্দ-জ্যোতি উজ্জল 

শ্রেষ্ঠ স্রীপাঠ্য গ্রন্থ 
_ আনিনঃরস মধুর 

| বাজালীর উপন্তাল. এ 

.... নুতন-তৃতীয় রী 
 কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত এই নূতন সংস্করণ পরম মনোজ্ঞ হইয়াছে . 

দেখিখ্যাত অকভুল__রাঁজসংক্করণ ২. সাধারণ-সং ১/০--চিআভাগ্ডার সম “ 

ক্যাটালগের 

রর রে পোঃ কালীদ্ব/ট, কল্পিকাতা 
_ প্রকাশিত বইয়াছে-_ 

“কিশোর-পাঠ্য সৌণার রাজ্য 
স্বন্দর বই | 

শ্ 5হলালীল্'€স্পস্পম্ 
গোকাখুকং তর খান! ছবি সহ মৃণ্য--1০ |. অভিনব, অঞ্ুলন চিঅ সহ সত্য 

৮১ কি শ্প্রকাশিত হউতেছে --- 

এইততিহাসের গল্প” : “পৃথিবীর “ইতিহাসের কথা”, 
৮০ ছেশবিদেশের কথা” “ভারতবর্ষ” 

 সয বাজালার--* . :..- প্রভৃতি € . সর্ব পাইবেন. 
প্রকাশরু-বঙগ-সাহিত্য-গন্দির ূ 

৩ স্িএপসপ2 

্ অন্যান গ্রন্থ ক 

বাঙ্গালার দক থা *. 8 । বাঙগালার রলকথ্া;] . . বাঙ্গালার ব্তকথ! 

ঠাকুরমার ঝুলি---১২ 'দবার্দীমশায়ের খলে--৯২ * ঠান্ছিদির থলে--১২ 

গায় ও হার” | কালীপ্রসন্ন ও দক্ষিণা রঞ্জন প্রণীত খোকাথুকুর খেলা-_ 

সচিতছেলেদের উপভান জার্থা-নারী ১ম ১1 ২য় ১৯” ছেলেদের অভিনয় 
০৯ .... জটিজ, সয়ল চণী--দ* .. "পা 

0 বার কল পাল পেন 



সুচীপঞ্জ 
প্রথম খণ্ড 

দিন-পঞ্জিক। *** ৯৯5 

বঙ্ী-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা তৃগণ 
পরিষদের কম্মচারিগণের আগ্ন্ত তালিকা 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ '.. 
প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিগণের জন্ম-মৃত্যু-তারিখ 

এ্রতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী 

সদস্য-তালিক। 
বান্ধব 
বিশিষ্ট 
আজীবন 
অধ্য/পক 

_ মৌলবী 
সহায়ক € ১৩২২-২৩) 

সাধারণ (কলিকাতা! ) 

». (মফঃস্বল ) 

১৩২৩ সালের কলিকাতার নৃতন সদস্তগণ 
নর » মফঃম্লের 2 ঞ 

ছাত্রসত্য .- 
বঙীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী পি 

| বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-গঠনের নিয়মাবলী 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলনের নিয়মাবলী -'. 

১৩২৩ বঙ্গাব্ের কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতি 

১৩২৪ ০ ০ ৰ 
পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি €১৩২৩-২৪ ) * 

পুস্তকালয়-সমিতি € ১৩২৩-২৪) 

ছাঁপাখানা-সমির্তি ৫ ১৬২৩-২৪) 

গস্থপ্রকাশর্থ পরামর্শ-সদিতি ( ১৩২৩-২৪-২৫ ). উট উই ৫ 
চু শি 

এ 8 বশ ও ০ তি 

১৩৪ 



8/৬ 

ছিতীয় খণ্ড 
বিষয় 

দ্বাবিংশ বাধিক কা্য-বিবরণ “* 
শাখা-পরিষদের কারধ্য-বিবরণ (১৩২২ রঃ 

রজপুর-শাখ! . 
ভাগলপুর-শাখা - ূ 
চ্টগ্রাম-শাখা *** 
গৌহাটা-শাখা 
কালনা-শাখা 
মানভৃম-শাখ। - 
দীরাট-শাখা 
উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সন্মিলন (৯ম) ১" 

ভ্রয়োবিংশ-বাধিক কার্য্য-বিবরণ 
শাঁখা-পরিধদের কার্ধ[-বিবরণ ( ৯৪২৩) 

রঙপুর-শাখা | রা 
বারাণসী-শাখ। 
চট্টগ্রাম-শাখা" 
'বর্ষমান-শাখা,.. 
কালনা-শাখা' ৬০ 

ব্রিপুরশাখা . 

. নদীয়শাখা 

. মেদিনীপুর-শাখা ১৭০ 
_গৌহাটা-শাখা রর 
চিত্রশালার কার্ধ্যবিবরণ ( ১৩২৩) 

। পুথিশীলার *« (১৩২২) 
খর ৪ (১৩২৩) 

ছাত্র-সভার কার্ধ্যবিবরণ ( ১৩২৩) ১ 
১৩২৩ বঙ্গান্ধের পরিষদ্গ্রস্থাগারের কার্ধ্যবিবরণ 
বিনিময়ে প্রাপ্ত সামরিক পত্রাদি 

লালগ্নোলার রাজ! বাহাছরের প্রদত রা নাবী 

পৃষ্ঠা 



বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পত্র র্ ৯১৩ 

প্রতিমৃত্তি ও চিত্রের তাঁলিক! ৮ *** ১১১৭ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-সঙ্ষিলন (৯ম) ও ৪৪৪ / ১১৯ 

এ এ (১ম) নস রি ১৩৩ 

গবন্থেট-প্রদত্ত ১২০০২ টাকা পুন্তকালয়ের উন্নতি-বিধানার্থ খরচ করিবার জন্য $ 
সভাপতি মহাশয় ও গবর্ণমেণ্টের পত্র ১৪, | ১৪২ 

স্বাবিংশ সাংবংসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ '* তত ১৪৫ 
১৩২২ বঙ্গাঝের বিবিধ হিসাব . ৪, ৪ ১৪৮ 

ত্রয়োবিংশ সাংবংসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ১৭ ১০, " ১৫৫ 

১৩২৩ বঙ্গাবের বিবিধ হিসাব ১ ১, ১৫৯ 

১৩২৪ »* আমনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ *"' :$, ১৬৯ 

হিসাব-পরীক্ষকের নিবেদন ১৯৮ ** ১৭০ 

লালগোলা-তহবিল '** ১5, 

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহাঘ্য-ভাগ্ডারের আয়-ব্যয়- নী ১৮. ১৭১ 

রমেশ-তবন ০* ১ধ২ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী পারিবারিক সাছায্য-ভাগ্ডারে ঢা রাকা ৯৭৩ 

মাহিত্য-পরিষদের গ্রস্থাবলী 
১। কৃত্তিবাসী রাঁদায়ণ--ভরীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত-সম্পাদিত। উত্তর ও অযোধ্যাকাও, 

মুল্য সান্য পক্ষে ।*, সাধারণ পক্ষে ১২। 
*২। পীতাহ্বর দাসের রসমঞজরী-__্রীবুক নগেজনাথ বসু সম্পাদিত। 
৩। বিজয় পঞ্ডিতের মহাভারত--্ভ্ীযুজ নগেঙ্গনাথ বন সম্পাদিত।. সান্ঠ পক্ষে ৮*, 

সাধারণ পক্ষে ১/৪। 

*৪। চুটখানের মহাতারত--দুক বিনোধবিহারী বিভাবিনোদ ও রায় সাহেব শ্ীযুক 

দীনেশচন্ত্র সেন সম্পাদিত। 
৫। বনমালী দাসেন্ বদির অতুল গোারী সম্পাদিত। সা 

পক্ষে +*, সাধারণ পক্ষে |৫। 

৬। বান্থদেব ঘোষের গঞ্গাবলী আক টের ঘোষ বম্পানিত। সন্ত পক্ষে 
5৯% লীধায়ণ পক্ষে ৬/৮1 



1 পু কি, 

৭। অয়াননের চৈতন্বমজল--শ্রীয়ুকত নগেন্নাথ বন্থ সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে (৯১, 

সাধারণ পক্ষে ৪৫ । | 
₹*৮। মাঁণিক গাছুলির ধর্শহগল--মহামহোপাধ্যুর যুক্ত হর প্রসাদ শান্ী সম্পাদিত। 

৪৯। ভাগবতাচাধ্র কফ্প্রেম-তরঙিনী__শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু সম্পা্দিত। 

:১০। গৌরপদতরজিনী__শ্ীযুক্ত জগদন্ধু ভদ্র সম্পাঙ্গিত। সন্ত পক্ষে ১২, সাধারণ 
পক্ষে 381 | | | | 

*১১। কাশীপরিক্রম! শ্রীযুক্ত নগেন্রনাথ বন্ধ সম্পার্দিত। 
*১২। নরোত্মের রাধিক!র মানভঙ্গ__মুন্পী আবছল করিম সম্পানদিত। 
*১৩। রামায়পতত্ব--শ্রীযুক্ত কুমার অনাথ দেব সম্পাদিত । 

*১৪। কৃষ্ণয়াম দত্তের রাধিকামলল-_লীধুক রাঁজচন্্র দত সম্পাদিত। 
* ১৫ বৌদ্ধধর্শ-__গ্লিধুক্ত সতযন্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। সাদস্ত পক্ষে /*, সাধারণ 

পক্ষে | | 

১৬। শীতায় ঈর্বরবাদ--প্রীযুক্ত হীরেব্ত্রনাথ দত-প্রণীত। সদন্ত ও সাধারণ পক্ষে ১০। 
*+১৭। নরহরি চক্রবর্তীর ব্রজপরিক্রম!--শ্রীঘুত্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদ্দিত। 

- ১৮। শঙ্কর ও শাকামুনি--পগ্ডিত কালীবর রেদাস্তবাসীশ সম্পাদিত। সাম্য পক্ষে /৯, 

সাধারণ পক্ষে ৮*। | 
*১৯। নব্য রসায়নী বিস্তা ও তাহার উৎপঞ্তি _দ্গাচার্ধয ভীযুক্ত ডাঃ গ্রকুল্পচন্্র রায়-গ্রমীত, 

মুল্য ৪৮৯, 
২*। রামরাম বসুর প্রভাপাদিত/-চসিত_ পরত নিখিলনাথ রার সম্পার্দিত। সকলের 

পক্ষে ২০ । . 

*২১। র্নামাই পঙ্ডিতের শৃষ্ভপুর।ণ__শীযুকত নগেন্দ্রনাথ বনু সম্পাঁদিত। 
২ ২।. মিলিন্দ পঞ21--( নিলিন প্রশ্ন ) শীযুক্ত বিধুশেখর পার সম্পাদিত। সকলের 
পক্ষে ১৪০ । র 

*২৩। মরহরি চক্রবীর নব্ধীপপরিজনা-্মভ্রীধুক্ত নগেন্জরনাথ বনু সম্পার্গিত। 
২৪। বিদ্কাপতির পা ধলী-_-্রীযু্জ নগেঞ্রনাথ গুণ সম্পাদিত) সদণ্ড পক্ষে ৯ 

সাধায়ণ পক্ষে ৫২ 

_২৫1...বিক্রমপুরের ইতিহাদ-্ীযু্ত বোগেন্রনাসী ওুপ্-প্রনীভ।: সকলের পক্ষে ২15। 
২৬। চাকমা জাতির ইতিহাস- শ্রীযুক্ত সভীশচন্ত্র ঘেব-প্রণীত। স্ফলের পক্ষে ও. 
২৭1 -করিদপুকের ইতিকাসং-উ্ীযুক্ত আনন্দনাথ রায় সম্পাদিত। সকলের পক্ষে | 
৮২৮। শতপথ-ত্ান্মণ-__ভীধুক বিধুশেখর শাহী সম্পাদিত।. 

: ৪২৯) পরলোকগত চজনাথ বন --উীযু খগেজ নাথ দিজ-লিখিত | ".: 
+5৪। পরলোকগত কালী 2সর বিস্তায়াগর --হীযুক্ত চজশেখর কর বিদ্তাখিনোব সম্পাদিত। 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক৷ 

ন্ঙ্গীন্ল-তলাভ্তিভ্য-স্পন্বিষ্মকেন্ত 

ধাবিংশ এবং ভ্রয়োবিৎশ সাংবৎমরিক 

কার্য্য-বিবরণী 

২৪৩।১ আপার সাকুণলার রোড, বলীয়-সাভিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে 

স্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত 

কলিকাত। 

১৩২৪ 



তুমি বিদ্যা তূমি ধন্ম 

তুমি হৃদি. তুমি মন্ম 

ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে । 
বাহুতে তৃমি মা শক্তি 

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি 

তোমারই প্রতিম। গড়ি মন্দিরে মন্দিরে 

প্রথম খণ্ড, টাইটেল, সুচী, মলাট-__বিশ্বকোবয-্রেসে 
এবং 

দ্বিতীয় খণ্ড কমলা প্রির্টং ওয়ার্কসে মুদ্রিত । 



ও নি বা রর 

 ভারতেয় অপরাপর প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা অধিক । কিন্তু হঃখের বিষয়, 

সংখ্যার আন্ুপাতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সদন্ত-সংখা। বৃদ্ধি হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষৎ ব্যতীত বঙ্গদেশে বাঙ্গালী জাতির আর একটিও সভ! নাই-__যে স্থানে রাজা-প্র্জা, 
ধনি-নির্ধন-_-সকলেরই সমান অধিকার । বঙ্গভাষা-ভাষী মাত্রেরই এখানে এক শ্বার্থ। অথচ 
বাঙ্গালী জাতির ছুর্তাগ্বশতঃ আজিও ইছায় সদশ্ত-সংখা। ২৫** সহম্রের অধিক হয় মাই। 

ইহা কি বাঙ্গালী জাতির নিন্দার-_অগৌরবের কথা নহে ? দুনিয়ার সকল দেশের সকল জাতি 

এখন আপনাপন মাতৃভাষার উন্নতি ও শ্্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য অক্লাস্তভাবে চিন্তা ও চেষ্টা 

করিতেছেন, অকাতরে ধন, সময় ও অধ্যবসায় ব্যয় করিতেছেন এবং নিজেরাও প্লাঘান্িত 
হইতেছেন। এই সময় কি কেবল বাঙ্গালী জাতিই নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া! থাকিয়। সময় নষ্ট 

করিবেন? অর্থ, অধ্যবসায় ও “অখ ত, ব্যয় করিয়া কি সাফলোর দিকে অগ্রাসর হইবার চেষ্টা 
করিতে বিরত থাকিবেন? 

মাতৃভাষা-জননীর সেবা! ও জননী বাগ্দেবীর অঙ্গ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধির চেষ্টা ব্যতীত, *স্বদেশ- 
প্রেম” ও পদ্দেশ-ভক্তি*র কথা, কেবল কথাতেই থাকিয়! যায় । কথা ও কার্যযকে এক করিতে 

হইলে, সর্বপ্রথমে মাতৃভাষা-জননীর সেবা করিয়৷ তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠৰ বৃদ্ধি করিতে হইবে। 
বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিষদ্ই মাতৃসেবার কেন্ত্র-_মাতৃমন্দির | 

এক্ষণে বিশ্বের অপরাপর জাতিসমূহের দরবারে বাঙ্গালীর অগ্ঠ স্থান নির্দেশের আলোচনা 
চলিতেছে । এই সময় বাঙ্গালী যদি স্বীয় কর্তব্য বুঝিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারেন, 
দলে দলে আসিয়া! এই মাতৃ-মন্দিরের.-সেবক-শ্রেণীভূক্ত হইতে পারেন, তবে বাঙ্গালী নিশ্চয়ই 
এই জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারিবেন। সুতরাং আমরা আশ! করি যে, বর্তমান 

বখসরে আমরা আরও অন্ততঃ এক সহত্র নৃতন মাতৃ-সেবককে, আমাদের পারে আসিয়া . 
দাড়াইতে দেখিব__আমাদের সহচররূপে প্রাপ্ত হইব। 

বঙ্গের মুসলমান-ভ্রাতাদিগের “খেদ্মতে' আমার নিবেদন এই যে, বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের 
মধ্যে প্রায় প্রতি শতকর! ৫২॥০ জন মুসলমান । ইহাদের মাতৃভাষা! যে বাঙ্গালা, সে কথা 

কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অধুনা সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান স্বীয় অধিকার 
সপ্রমাণ করিবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এই মাতৃ-মন্দিরের সেবায়েৎ- 

শ্রেণীতৃত্ত হইবার আগ্রহের এত অভাব দেখা যায় কেন? সংখ্যার অনুপাত হিসাবে বাঙ্গালী 
মুসলমান, বঙগীয্-সাহিত্য-পরিষদের সদন্ত-শ্রেণীভূক্ত হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন না 
কেন? আমার বোধ হয়, এ পর্ধ্স্ত এক শত জনের অধিক বাঙ্গালী মুসলমান, বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষদের সমস্ত-শ্রেণীভূক্ত হয়েন নাই। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের পক্ষে যে ইহা 

অগৌরবের কথা, তাহ! বলাই বাহুল্য । 



(২) 

এ পর্যন্ত ধাহার। মাতৃ-মন্দিরের, সেবক-স্রেবীতুক হইয়া গৌরবান্ধিত হইয়াছেন, তাহারা 
গ্রত্যেকেই অতঃপর এই মাতৃ-মন্দিরের সেবক-সংখ্যা বৃদ্ধির নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টার ক্র 

করিবেন না, ইছাঈ আমাঘের বিশ্বাস। বাজাল! দেশে কি এমন কোন বাঙ্গালী জ্বাছেন, 
ধিনি নিজেকে জননী 'বাগ্দেবীর মন্দিরের সেবক বলিয়া! পরিচয় দিতে পারিলে, 'প্লাঘ৷ বোধ 

ন।করেন? বিনি যে কার্যে. স্বরং-লাঘ। বোধ করেন, তিনি অপরকে সেকার্যে অগ্রসর 

হইবার স্থযোপটুকু দিবেন ন৷ কেন ? 
উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, বঙ্গীয়-সাহিতা- পরিষৎ এক্ষণে অন বৃদ্ধির 

নিমিত্ত ঘে সকল মহুৎ কার্যে হুন্তক্ষেপ করিয়ছেন, তাহ! - সম্পূর্ণ করিতে বন্ধ অর্থের প্রয়োজন । 

এই অর্থ তিন উপায়ে সংগৃহীত হইতে পারে। প্রথম-_ধাহার! ধনবান্, তাহাদের অর্থাম্থকুল্যে, 
দ্িতীয়--পরিষৎ হইতে প্রকাশিত সৎ-সাহিত্য পুস্তক বিক্রয়ের অর্থের দ্বারা এবং তৃতীয়-_ 
আশানুরূপ সদন্ত-সংখ্যা বৃদ্ধিতে । আমর! আশ! করি, পরিষদের সদস্তবৃন্দ, এই তিনটি কাধ্যেই 

পরিষথকে লহায়তা করিবেন। 

নিবেদক 

আবদুল গফুর দিদ্দিকী 
- বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ঠতম সহকারী সম্পাদক ও 

পরিষদের ছাপাখানা-সমিতির সম্পাদক । 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 
াতাকিস্টএতসতা 

ভজন্লোন্তিৎস্প সঙ্ণ 

১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ১৮৩৮ শকাব্দ, ১৯ ১৬-১৯১৭ খবন্টাব্র 

পর্ববদিন 

প্রতি সপ্তাছে বৃহস্পতিবার এবং নিয়োক্ত পর্বদিন ব্যতীত প্রত্যহ সম্পাদক | 

কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ( বেল! *টা হইতে ক্লাত্রি ৮টা পর্্যস্ত ) 

সাহিত্য-পরিধদের কার্ধ্যালয় খোল! থাকিবে । 

. নববর্ষ ১ বৈশাখ, শুক্রবার কার্তিকপুজা 

দশহর। ২৯ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার  সরস্বতীপুজ। 

সম্রাটের জন্মদিন ২১ ক্যেষ্ঠ, শনিবার শিবরাত্রি 

রখবাত্র। ১৮ আধাচ়, রবিবার  দৌলযাত্রা 

জন্মাষ্টমী ৫ ভাদ্র, সোমবার মহাবিবুব-সংক্রান্তি 

মহালয়া! ১* অশ্বিন, মঙ্গলবার  ইদলফিৎর্ 

ছুর্গোৎসৰ ১৬--৩* আশ্িন মহরম 

সাষাপুজা ৯১০ কার্তিক বড়দিন 

্াৃিতীয়। . ১১ কার্তিক, শনিবার নিউ ইন্নার্সডে 

: সগন্ধাত্রীপুজ। ১৮ কার্তিক, শনিবার গুডজ্রাইডে 

২৯ কার্তিক” বুধবার 

১৪ মাধ, শনিবার . 
৮ ফাল্ঠন, মললবার 
১৬ চৈত্র, বৃহস্পতিবার 
৩১ চৈত্র, শুক্রবার .. 

১৬ শ্রাবণ, মঙ্গলবার 
২১ কার্তিক, মঙ্গলবার 

১* পৌষ, সোমবার 
১৫ পৌষ, সোমবাগ 
৮ বৈশাখ, শুক্রবার . 

[ পরপৃষ্ঠায় দিন-পঞ্জিকাসুদ্রিত হইল। ] 
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সাহিত[-পরিরঞলক্তির। . 

"  বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাণ : 
[কলিকাতা জেনেরেল এসিমৃত্রিজ ইন্ষ্টিটউশনের বক্ত তা-গৃহে অন্ষ্ঠিত সভায় »ন্গেরপাণ | 

চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত লিওটার্ড নানক একজন যুরোপীর ভদ্রলোক-প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তিয উদ্ভোগে 
সন ১৩** সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখেদবেঙ্গল একাডেমি অফ. লিটারেচর” নামে ইহার প্রথঘ 

প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে ন্বর্গগত মহারাঁজকুমার নীলকষ্ণ দেব বাহাহুরের উৎসাঞ্থে ও বিশেষ 

সহায়তায় ইহার কার্য কলিকাতা রাজ! নবকৃষ্ণের স্থীট , ২২ নং তাহারই বসতিবাটাক্ডে 
নির্বাহিত হয়। সন ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ তারিখে উহার পুনর্গঠন হইয়৷ উহা! শ্বঙ্গীয়- 

সাহিত্য-পরিষৎ” নামে অভিহিত হইতেছে । ৬নীলরুণ্ষের স্বগ্গগমনের পর তদায় ভ্রাতা! স্বর্গীয় 
মহারাজকুমার বিনদনক্কষ দেব বাহাহুর ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং ছুই বৎসর 
মধ্যে তাহার গ্রে-ীটস্থ ১০৬১ নং নৃতন ভবনে ইহার স্থারিভাবে স্থান-নির্দেশ করেনু। 
তৎপরে সন ১৩০৬ সালের ৪ঠা ফান্তন তারিখে কর্ণওয়ালিশ স্ট ১৩৭১ সংখ্যক ভাড়াটায়া 
বাড়ীতে উহার কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে সন ১৩১৫ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ 

তারিখে ইহার নবনির্মিত বর্তদান ভবনে ইহার গৃহ-প্রথেশ হইয়াছে । ] 
শ্ীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব যুক্ত ত্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় * 

এম্ এ, বি এল্ » রাজেন্দ্রলাল সিংহ * 
* এল্ লিওটার্ড * স্বর্গীয় রাজ! বিনয়কুষ্ণ দেব বাহাছর :- 

শ্ীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ স্বগায় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী যোগশাস্ত্রী ৮ 

» গোপালচন্ত্র মুখোপাব্যায় . » ডাক্তার হুর্য্যকুমার সর্বাধিকারী 

যায় » মতিলাল হালদার বাহাছুর বি এল্. রায় বাহাছুর 

» নরেক্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ » সারদাপ্রসাদ দে 
»স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাব্যার় ৰি এ » নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এফ. আর এস্ এল্ : 

যার *শরচ্ন্্র দাস বাহাছবর সিআই ই. " মনোমোহন বস্থু - 

পণ্ডিত » তারাকুমার কবিরত্ব .. « সাতকড়ি হালদার বি এল্ . 

» দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় * গৌঁসাইদাস গুপ্ত 

ডাক্তার » ক্ন্দরীমোহন দাস এম্ বি » ননরুঞ্ বনু এম্ এ, সি এস্ :.. 

» আগুতোষ ঘোষ এল্ এম্.এদ্ * * উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম্ এ, লি এস্ * 
» দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম্ এ » চারুচন্দ্র ঘোষ 

'. ৬ ক্টীরোদপ্রসাদ বিদ্ভাবিনোদ এম্ এ » রমেশচন্দ্র দত্ত সিআই ই * 
» আত্ততোব বন্দ্যোপাধ্যায় » মাধবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ' 

» ব্সন্তক্নঞন রায় বিদ্বদ্বল্লভ টাযাহারত সেন, 
রায় »জগন্গন্র সেনবাহাুর বিএ - - 
: ৪--খেটি. আলিফ লিখিত ও জন সু প্রথম ্ নদী ॥ 
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পরিষদের কর্মচারিগণের আত্যান্ত তালিক। 

্ব্গায় রমেশচন্দ্র দত্ত 
* চন্দ্রনাথ বন 

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

» সতোক্জনাথ ঠাকুর 

সভাপতি 

১৩০৯ ব্বর্গায় রমেশচন্ত দত্ত 

১৩১০-১১ শ্রীযুক্ত সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

১৩১২-১৯ »* সারদাচরণ মিত্র 

১৩২০-২২ ৮ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

সহকারা নগাপতি 

স্বর্গায় নবীনচন্ত্র সেন 
জীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বন্থু 

« নবীনচন্ত্র সেন 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বর্গীয় নবীনচন্ত্র সেন 

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বর্গীয় মনোমোহন বস্থু 
স্বর্গীয় কাণীপ্রসগ্ন ঘোষ 

শরীযুস্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
*» হরপ্রসাদ শাস্ত্র 

স্বর্গীয় কালাপ্রসন্ন ঘোষ 
। অক্ষয়চন্ত্র সরকার 

হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

' হুরগ্রসাদ শাস্ত্রী 

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিষ্ঠাতৃষণ 
*. প্রফুল্লচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

*» জগদীশচন্র বসু 
শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

» রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

» প্রফুষচ্জ রায় 

: শ্রীযুক্ত হরপ্রসা্গ শাস্ত্রী 

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 

» জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুয় 

১৩১০ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 

» প্রুল্লচন্ত্র রার 

» শিবনাথ শাস্ত্রী 
১৩১১ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 

» আগুতোষ মুখোপাধ্যায় 
স্বর্গীয় চক্দ্রকান্ত তর্কালক্কার 

১৩১২ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বর্গীয় চক্ত্রকাস্ত তর্কালঙ্কার 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যার 

১৩১৩ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

স্বর্গীয় ইন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

১৩১৪-১৫ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

* আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

». রায় যতীজ্রনাথ চৌধুরী 
১৩১৬ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

: » প্রফুলচজ্ রার 

» রায় বতীজনাথ চৌধুরী 
১৩১৭ মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্তচন্্র নন্দী 

পরীযুক্ত রায় বতীশ্রনাথ চৌধুরী 
» প্রফুলচন্্র রায় 

১৩১৮ মহারাজ শ্রীযুক্ত দদীশ্রচ্ নদী 



সাহিত্য-পরিষই-পন্জিক। & 

১৩১৮ শ্রীযুক্ত রার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ১৩২১ রাজারা ও শ্রীযুক্ত যোগীজ্নারারখ 

» হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী রায় বাহাছয 

১৩১৯ মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ধাধিকারী 
শ্রীযুক্ত হরপপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২২ » সারদাচরণ মিত্র 

» আশুতোষ চৌধুরা , কুমার শরৎকুমার রায়, 
» কুমার শরৎকুমার রায় রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীঞ্জনারায়ণ . 

১৩২*  জীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র রায় বাহাছযর় * 
» অক্ষয়চন্ত্র সরকার শ্রীযুক্ত ডাঃ দেব্প্রসাদ সর্বাধিকারী 

*» আশুতোষ চৌধুরী মহারাজাধিরাঁজ সার 

» কুমার শরৎকুমার রায় শ্রীযুক্ত বিজয়া মহাতাপ বাহাছুর 
১৩২১  » সারদাচরণ মিত্র মহ]রাজ শ্রীযুক্ত জগদিজ্রনাথ রায় 

» কুমার শরৎকুমার রায় শ্রীযুক্ত কিরণচজ্ দে 

» রামেন্ত্রন্বন্দর ত্রিবেদী : 
সম্পাদক 

১৩০১ শ্রীযুক্ত এল্ লিওটার্ড ও ১৩০২-৩ শীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্্র শান্ত 

» দেবেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় | ১৩০৪-৫ » হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 

». রামেক্ন্ন্দর ত্রিবেদী ও 7 ১৩০৬-১০ » রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 

» দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩ ১-১৮ » রামেন্ত্রন্ুন্দর জিবেদী 

১৩০২ শ্রীযুক্ত দেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩১৯-২২ » রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 

সহকারী সম্পাদক | 

১৩*২ শ্রীযুক্ত চক্্রনাথ তালুকদার ১৩০৮ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী 
৮ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হেমেন্ত্র প্রসাদ ঘোষ 
» কুঞ্জবিহারী বন্থ ১৩০৯ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তধী 

১৩৯৩ গ্বরয় মহেন্ত্রনাথ বিদ্ভামিধি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বনু 
১৩৯৪ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারা বন্ধ ১৩১০ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী 

স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্ধু 
১৩৭৫ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১১ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী 

» প্রতুলচন্ত্র বনু রী, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস 
১৩৯৬ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী » নিত্যগোপাল বস্তু (শ্রাবণ পর্যন্ত) 

জীযুক্ত হেমেত্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩১২ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী 

১৩০৭ স্রগীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীযুক্ত মম্মঘমোহন বনু 
ভ্রীযুক্ত হেমেন্ত্রপ্রলাদ ঘোষ * কিশোরীমোহন সিংহ 



৬ সাহিত্যা-পরিধৎ-্পঞ্জিকা 

১৩১৩ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী ১৩১৯ শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ মিত্র 
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বন্থু » ছুর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

১৩১৪ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ. মুস্তফী ১৩২০ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী 
শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বন্ধু প্রযুক্ত হেমচস্ত্র দাশ গুপ্ত 
» হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত , ছুর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

১৩১৫-১৬ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী » রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 
*. শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গু » প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় 

» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২১ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী 
১৩১৭ স্বীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত 

প্ীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গুণ হুর্গীনারায়ণ সেন শান্ত্রী 

৮» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ” রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ 

» তারাগ্রসন্ন গুপ্ত *» মৃণালকাস্তি ঘোষ 
১৩১৮ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী » বাণীনাথ নন্দী * 

শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত ১৩২২ শ্রীযুক্ত রামেন্্নন্দর ব্রিবেদী 

* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী 

* তারাপ্রদন্ন গুপ্ত শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ 
». বিময়কুমার সরকার » বাণীনাথ নন্দী 

১৩১৯ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী * স্ুরেন্ত্রনাথ কুমার 
প্ীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত » খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 1 

*» রাখালদাস বন্দ্যোপাধায *« কিরণচন্দ্র দত্ত £ 

১৬০১-৩ স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত 
১৩৯৩-৫ শ্রীযুক্ত নগেস্দ্রনাথ বন্ধ 

পত্রিকা ধাক্ষ 

১৩১১-১৮ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ছ 

১৩১৯২২ * সতীশচন্ত্র বিস্তাতৃষণ 
১৩০৬-১* শ্রীযুক্ত রামেন্্ন্ন্দর ত্রিবেদী 

₹. এই হংসরের মধোই হীধুক ছুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী হাশর পদত্যাগ করার তৎপদে প্রীবুক বানীনাধ 

নন্দী মহাশয় নিবাচিত হইয়াছেম। ক ৫ 

*+ জীধুক রাদেজরগুন্দর জিব্দৌ মহাশয় এই বর্মধো সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় ঠাহ।র হলে 

গীযুক খগেজনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশক্ব নির্বাচিত হুইঘাছেন। 

1 বর্গায় ব্যোমকেশ, মুত্তকী মহাশয় এই বর্ষে প্রথমতঃ অনবস্থ, পরে পরলোকগমন কার ওৎপদে পীযুক 
চি দত্ত মহাশয় নির্বাচিত হইর়াছেন। | 



সাহিতা-পরিহৎ-পঞ্জিক! 

ধনাধাক্ষ 

মিঃ এল. লিওটার্ড ১৩০৫ স্বর্গীয় চারুচজ্জ ধোষ 
১৩*১ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার ১৩০৬-১০ শ্রীমক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত 
১৩৪০২-৩ স্বর্গীয় চারুচন্দ্র সরকার ১৩১১-১৩ » রায় যতীক্্রনাথ চৌধুরী 

১৩*৪ শ্রীযুক্ত গোপালচন্ত্র মুখোপাধ্যায়. ১৩১৪-২২  , হীরেন্্রনাথ দত্ত 
| ্রস্থা ধারক 

১৩০১ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ তালুকদার ১৩১০-১৩ শ্রীযুক্ত অমুলাচরণ ঘোষ 

১৩০২ * চণ্তীচরণ বান্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৪ » বাণানাথ নন্দী 
১৩০৩৬ * প্রতুলচন্ত্র বন্ধু ১৩১৫ ৮». সভ্যভূষণ বন্দোপাধ্যায় 
১৩০৭-৮ ৮ কিরণচন্দ্র দত্ত ১৩১৬-২৭ » অসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, 
১৩০৯ *» বাণীনাথ নন্দী ১৩২১-২২ * প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

চিত্রশালাধ্যক্ষ-_-১৩১৯-২১ শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধু 
১৩২২ » রবীন্ত্রনারায়ণ ঘোষ 

ছাজাধাক্ষ 

১৩১২ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বস্থু ১৩১৪-১৮ শ্রীযুক্ত থগেন্ত্রনাথ মিত্র 

১৩১৩ » নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত ১৩১৯-২১ * মন্মথমোহন বন্থ 

হ্য[লরক্ষক- মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী বাহাদ্বর কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানপত্রে 
নির্দিষ্ট ১৩*৭ সালে নিযুক্ত ভূমিসম্পন্তির টষ্টি ঝা ন্তাসরক্ষকগণ-_ 

কুমার শ্রীযুক্ত পরৎকুমার রায় ( দীঘা!পাতিয়। ) 
» রায় প্রমথনাথ চৌধুরা (সন্তোষ) 

» রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী (টাকী) 
» ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ( কলিকাতা ) 

» হীরেন্ত্রনাথ দত্ত (কলিকাতা ) 

দলিল-রক্ষক- ( এটণি ) শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত 

চিত্র-পরিদর্শক- শ্রীযুক্ত শিবব্রত দামক 
বর্ধশেষে নদসানংখ।। খ]ধক জা 

১৩৬১ ১৪০৩ ৬৩২৪৪ 

১৩৬২ ২৪৯ ক 

১৩৪৩ ৩১৪ ১৪০১।০ 

১৩৪৪ (৮৮ ৩৪৭ ১৩১২৪ 



সাহিত্য-পরিধ্-পঞ্জিক! 

ঘর্ষশেষে নানাদংখ)। 

১৩৪৫ ৩৪৩ 

১৩৬৬ ৩৫২ 

১৩৪৭ ৫২৩ 

২৩০৮ ৫৯৮ 

১৩৩৯ ৬৩৫ 

১৩১৩ ৬৭৬ 

১৩১১ ৭১৩ 

১৩১২ ৭৬৩৪ 

১৩১৩ ৭৮২ 

১৩১৪ ৮*৭ 

১৩১৫ ১০০২ 

১৩১৬ ১২৪৮ 

১৩১৭ ১৫২২ 

১৩১৮ ১৮১৬ 

১৩১৯ ১৯০৬ 

১৩২৬ ৩৮ 

১৩২১ ২১৪৮ 

১৩২২ ২২২১ 

বাধিক আর 

১৪৫৪৮ ১৪ 

১৪৮৫/৪/০ 

২৩৭৮%/৩ . 

২৯০৯/৪ 

২৫৯৯৫/ 

৩৩৪৭৩ 

৩৭৪৫/০ 

৩২৪৮1 

৩৭২৩৮/০ 

৪৪৪১1৪ 

৪৩৭৫৬/৬ 

৬০৯১৩ 

৭১৮৫১ 

৮২৯৪।৬/* 

১১৩৫৪%* 

১৬০৬৬০।/১৫ 

৯৫৭২৮ 

১০৭১১।১৫ 

এই হিসাবে কেবল মাসিক চাদা, প্রবেশিকা ও পুস্তক বিক্রয়ের আয় ধর! হুইয়াছে। 
বিশেষ কারণে প্রা দানাদি বা অন্তবিধ আয় ধর! হয় নাই। 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 

€ তারক! (+) চিহিত প্রবন্ধ গুলি পরিধঘের অধিধেশনে পঠিও হইয়াছিল : 

আধুনিক সাহিত্য 

১ বর্ষ বন্ধিমচন্ত্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য 

৬তৃদেব মুখোপাধ্যায় 

বাঙ্গাল! রচনা 

“৫২ বর্ষ বাঙ্গালা গণ্ভ সাহিত্য 

আধুমিফ বঙ্গসাহিত্য ও বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

রমেশচন্ত্র দণ্ড 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 



সাহিত্য-পরিবৎ-পঞ্জি কা 

২ বর্ষ সাহিতা সমালোচন৷ 

৩ বর্ষ 

৪ ব্য 

৭ বর্ষ 

১* বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

২২ ব্য 

১ বর্ষ 

২ বর্ষ 

৩ বর্ষ 

৬অক্ষয়কুমার দত্ত 
সংক্ষিপ্ত সমালোচন৷ 

মাইকেল মধুসদন দত্ত 

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি 
(সমালোচনা ) 

মহারাণী ভিক্োরিয়ার রাজখে বাঙ্গালা সাহিত্য 

৮রজনীকান্ত গুপ্ত 

৮হেনচন্ বান্যোপান্ায 

১৩১৫ সালের বঙ্গনাহিতোর বিববণ* 

১৩১৬ সালের বঙ্গনাহিতোর বিবরণ* 

বর্ধমান-সন্মিননে সভাপতির সম্বোধন 

প্রাচীন-সাহিত্য 

প্রাচীন সাহিত্যালোচন৷ 

কতিবাস 
মুকুন্দরাম ও ভারত্চন্দ্ 

রামমোহনের রামায়ণ 

মহাকবি মুকুন্দরাম কৰিকঙ্কণ 

জগত্রাম রায়ের রামায়ণ 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন * 

প্রাচীন কবিসঙ্গীত 
ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ 

কৰি উদ্ধবানন্দ * 

কৰি কৃষ্রামদাসের রায়মঙ্গল « 

গৌর'মঙ্গল 

দুর্গাপঞ্চরাত্র 

অন্ধকবি ভবানী প্রসাদ 

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত* 

বিজয় গুপ্তের মনসার পাচালী* 
হরিচরণ দাসের অনৈতমঙ্গল 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

গোবিন্দলাল দত্ত 

রঙ্জনীকান্ত গুপ্ব 

রামেন্দ্র হুন্দর ত্রিবেদী 

রা/মন্ধগ্ুন্দর জিবেদী 
ভমুলাচরণ ঘোষ 

অদুন্যচবণ ঘোষ 

হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

হীরেন্ত্রনাথ দত্ত 

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 
রমেশচন্ত্র দত্ 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় 

মহেন্্রনাথ বিদ্যানিধি 

পাঁচকড়ি ঘোষ 

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
রজনীকান্ত গুপ্ত 

অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
মচেন্্রনাথ বিস্ঠানিধি 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

রামেন্্রন্ুন্দর ব্রিবেদী 

বলীন্ত্র সিংহ দেব 

রসিকচন্ত্র বসু 

নগেন্দ্রনাথ বন 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচাধ্য 
রসিকচন্ত্র বসু 

৪ বর্ষ কবি উদ্ধবানন্দের রাধিকাদঙ্গল ও তাহার সমালো5ক মৃণালকান্তি ঘোষ 

স্কতিবাস পঙ্ডিত 

৮ 

প্রফুল্লচজা বন্দোপাধ্যায় 



১৪ 

৪ বর্ষ 

৫ বর্ষ 

৬ বর্ষ, 

৭ ব্য 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্ভিকা 

রৃত্তিবাস সম্বন্ধে মন্তব্য 

কবি জয়ানন্দ ও চৈতন্তমঙগল* 

ছুর্গামঙ্গল ও কবি বূপনারায়ণ 

নরোত্তম ঠাকুর 
দেছ-কড়চা 

ভারতচন্রের আদি বিগ্যান্ুন্দর 

রমাই পঞ্ডিতের ধর্মমঙগগলঞ্* 

এর ধর্মমঙ্গলের পরিশিষ্ট 

লোকনাথ দাসের সীতাটরিত্র 

সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল* 

চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী 

চণ্ডীদাসের চতুর্দশ পদাবলী ( ছুই দফা ) 
চণ্ডীদাসের পুথি সম্বন্ধে মন্তব্য 

কবি জয়ানন্দের আর একটু পরিচয় 

ছিজ রামচন্দ্রের দুর্গীমঙ্গল কাব্য * 

দ্বিজ রামচন্দ্রের প্রকৃত কালনির্ণয় 

পাঁচালিকার ঠাকুরদাস* 
বৈষ্ণব কবি অগদানন্ন 

রঘুনাথের অশ্বমেধ-পার্চা লিকা * 
শীতলামঙ্গল ( দেবকীনন্দন ও নিত্যানন্দরূত ) * 
স্ত্রীকবি মাধবী * | 
'কাশারাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয 

কবিরঞ্রন রামপ্রসাদ সেন * 

গোবিন্দচন্দ্রের গীত * 

ঠাকুর নরহরি সরকার ও রঘুনন্দন ঠাকুর 
পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী 

শৃদ্র পণ্ডিত ও কাশীখও্ড 

রাজকবি জয়নারায়ণ * 
বিস্তাপতি ও তৎসামগ্নিক বৃত্তাস্ত 
চম্পককলিকা 

নগেন্জনাথ বন্ধু 

নগেক্নাথ বন্ধু 

রমিকচজ্জ বন 

অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
গ্রী 

রসিকচন্জ বস 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী | 

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ 

অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় 

নগেন্দ্রনাথ বন্থ 

নগেক্্রনাথ বস্থ 

নগেন্দ্রনাথ বনু 

শরচ্চন্জর শাস্ত্রী 

রমেশচন্ত্র বন্থ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

কালিদাস নাথ 

রজনীকান্ত চক্রবর্তী 
ব্যোমকেশ মুস্তফী 

অচ্যুতচরণ চৌধুরী 
রামেন্ত্রসন্দর ত্রিবেদী 

আনননাথ রায় 

শিবচন্দ্র শীল 

আনন্দনাথ রায় 
নগেজ্জনাথ বন 

রজনীকাস্ত চক্রবর্তী 
রসিকচন্তর বন্ধু 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 
বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ 
রামেজনুন্দর ত্রিবেদী 

রামেজন্ুন্দর ত্রিবেদী 



৭ বর্ষ 

৮ বর্ষ 

৯ ব্র্ষ 

১০ বর্ষ 

১২ বর্ষ 
ষ্ 

১৩ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

1৯. সাহার 
কবি লালা! জয়নারায়ণ * 

অগগ্লাথবিজয় ও কবি মুকুন্দ * 

এঁ সম্বন্ধে মতামত 

কাশীদাসাগ্রজ কষ্ণদাস * 

কাশীরাম দাস 

অর্জুন-সংবাদ ( মুকুন্দানন্দকৃত ) 

কবিবল্পভের রসকদন্য * 

খনা 

প্রাচীন মুসলমান কবিগণ 

মাণিক গাঙ্গুলি ও ধর্শামঙ্গল * 

বৈষণবদাস ও উদ্ধবদাস 
নারায়ণদেবের পাঁচালি 

অদ্ভুতাচাধ্যের রামায়ণ * 

কবিকঞ্ষণ ও তাহার চণ্ডীকাবা 

কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্রপুরাণ 

ধর্মশমঙগল 

রমাই পণ্ডিত ও ময়নাপুরের যাত্রা সিদ্ধি 
স্থকবি বল্লভাদি রচিত বৃহৎ পন্মাপুরাণ 

' কবি জয়কুষ্ দাস 

দশহরার উৎপত্তি 

ধর্শমঙগল-প্রণেত! মাণিক গাঙ্গুলি 

প্রাচীন পদাবলীর পাঠভেদ 
কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্তপুরাণ (প্রতিবাদ ) 
ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রাচান কবি 

কালকেতুর চৌতিশ৷ 

প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তুগণ ( ১ম প্রবন্ধ ) 

শৃত্য-পুরাণ 
শৃন্য-পুরাণ সম্বন্ধে মন্তব্য 

প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তগণ ] 

(গোবিন্দ কবিরাজ ) 

পাঁটপর্্যটন ও অভিরাম | 

ঠাকুষ্ের শাঁখা-নির্ণধ 

১১ 

আনন্দনাথ রায় 

রসিকচন্ত্র বস্থু 

নগেন্দ্রনাথ বন 

রাখালদাস কাব্যতীর্থ 

রামেন্্রস্থন্দর ত্রিবেদী 

রজনীকান্ত চক্রবর্তী 
তারকেশ্বর ভষ্টাচাধা 

যোগেশচন্ত্র রায় 

আবছুল করিম 

ব্রজস্থন্দর সান্তাল 

ক্ষেত্রগোপাল সেন গুপ্ত 

আবছুল করিম 

রজনীকাস্ত চক্রবর্তী 

অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

ব্যোমকেশ মুম্তফী 

দীনেশচন্দ্র সেন 

বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 
আন্বকাচরণ গুপ্ত 

শিবচন্ত্র শাল 

যোগেশচন্দ্র রায় 

সতীশচন্দ্র রায় 

কেদারনাথ মঙ্ছুমদার 

দেবনারাকসণ ঘোষ 

আবছুল করিম 
সতীশচন্ত্র রায় 

যোগেশচন্দ্র রায় 

নগেন্দ্নাথ বন্ছু 

সতীশচন্ত্র রায় 



১২ 

১৮ বর্ষ চত্ীদাসের প্রীকষ্ণকীর্তন * 

১৯ বর্ষ দ্রীপিক! ছন্দ 

ভক্ত নারায়ণদাস ঠাকুর 

সত্যপীরের পাঁচালী? 

কৰি কালিদাসের মনসামঙ্গল * 

প্রীহ্ট ও কাছাড় জেলার প্রাপ্ত 
কতিপয় প্রাচীন পুথির বিবরণ 

২* বর্ষ প্রাচীন বৈগ্ভক পুথির বিবরণ 

প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তুগণ 

অন্ধেশ্বরীব্রত-পাঞ্চালী 

বাণীক্ঠের মোহমোচন 
দেবজিৎ 

 শঙ্করকৃত পাষগুমর্দন 

২১ বর্ষ নিমানন্দ দাসের পদরসসার 

চণ্ডীদাসের' রুষ্ণজন্মলাল! * 

সভাপতির অভিভাষণ * 

ধর্দপূঞজাবিধি * 

২২বর্প আসামে শ্রীচৈতগ্ঠ 

একখানি সত্যপীরের পুথি * 

জ্ঞানদাসের পদাবলী 

স্থৃশ্রোতে ধর্মভাব * 

গ্রামা-সাহিভা 

১ ব্য ছেলে-ভুলান ছড়। 

২ বর্ষ ছড়া ( সংগ্রহ) 

এ বাকুড়া ও মেদিনীপুর 
এঁ_ সাঁওতাল পরগণ৷ 

এ-_কলিকাত৷ (মেয়েলি ছড়া ) 
৩বর্ ছড়। 

ছড়া 

রাধিকামঙ্গল ( উদ্ধবানন্দকৃত ) 

৮ বর্ষ সত্যনারায়ণ-কথ 

রাষভদ্দের সত্যদেবসংহিতা 

সাহিত্য-পরিষৎ- পিক 

বসম্তরঞ্জন রায় 

পল্পনাথ ভট্টাচার্য্য 
উমেশচন্ত্র দে 

অন্বিকাচরণ ব্রঙ্ছচারী 

ভোলানাথ ব্রহ্মচারী 

জগন্নাথ দেব 

হর্গানারায়ণ সেন 

সতীশচন্জ্র রায় 

জীবেন্্রকুমার দত্ত 

কালীকাস্ত স্বৃতি-বেদাস্ততীর্থ 

শিবচন্দ্র শীল 

সতীশচন্দ্র রার 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী 

রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী 

সতীশচন্দ্র রায় 

মথুরানাথ ম্ুমদার 

টি 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

বসস্তরঞ্জন রায় 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কুঞ্জলাল রায় 
অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

ব্যোমকেশ মুস্তফা 

ব্যোহকেশ মুদ্তকী 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 

৮ম বর্ষ বিশ্বেখবরের সত্যনারায়ণ পাঁচালি 
৯ বর্ধ বুন্দাবনদাসের গোলোকসংহিতা 

জ্ঞানদাসের নিকুপ্রসাজান 

মঙ্গলচণ্ডীর পাচালি 

চট্টগ্রামী ছেলে-তুলান ছড়া (১) 

ব্রতবিবরণ 

১০ বর্ষ শরতকালী 

ট্রগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া (২) 
১১ বর্ষ কৃত্িবাসপ্রণীত রামরাস 

মাণিক দত্তের মঙ্গলচণ্ডী 

নিরক্ষর কবি ও গ্রামা কবিতা 

১২ বর্ষ । 

নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্য কবিতা 

ট্রগ্রামী ছেলে-ঠকান ধাধা 
বিবিধ গ্রচলিত প্রাচীন গাথ! 

১৩ বর্ষ গ্রামা-গীতি 

স্যর পাঁচালী 

ট্রগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া! (৩) 

বাঙ্গালীর মেয়ের ব্রতকথা 

১৪ বর্ষ বরিশালের গ্রাম্যগীতি 

১৫ বর্ষ ময়নামতীর গান * 

কোচবিহারের হ্েঁয়ালি 

একখানি প্রাচীন চৌতিশা 

১৬ বর্ষ আছর গম্ভীর 

১৭ বর্ষ গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ী গীতে বৌদ্ধভাব * 

রক্মীচন্ত ব্রতপাঞ্চালী 

: ত্র ভ্রম সংশোধন 

১৮ বর্ষ ত্রিনাথের উপাখ্যান 
শিবের গাজন * 

১৯ বর্ষ যুরশিদাবাদের প্রচলিত কতিপর হেঁয়ালি 

বাধাইক্স বয়াত.* 
২ বর্ষ ভীহট্রের পই 

ব্রজন্বন্দর সান্তাল 

তারকেশ্বর ভট্টাচার্য" 

চারকেশ্বর ভট্রাচাধা 

তারকেখর ভদ্রাচাধ্য 

আবদুল করিম 

রামগ্রাণ গুপ্ত 

ব্রজস্থন্দর সান্যাল 

আবছুল করিম 

নগেন্্রনাথ বস্থা 

রজনীকান্ত চক্রবর্তী 

মোক্ষদাচরণ তট্টাচাধা 

মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্ধ্য 

মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য 
আবছুল করিম 

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার 

ব্রজেন্্কুমার দত্ত 

আবদুল করিম 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 

রাজেন্্কুমার মন্তুমদার 
বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য 

প্রভাসচন্ত্র ভট্টাচার্য 

জীবেন্্রকুমার দত্ত 

হরিদাস পালিত 

হরিদাস পালিত 

জীবেন্ত্কুমার দাত 

আবছুল করিম " 

চৌধুরী কে বিশ্বরাজ ধন্বস্তরী 

হরিদাস পালিত 

দেবেক্রনারার়ণ রায় 

যোগেন্্রচন্ত্র ভৌমিক 
দ্বারকানাথ চৌধুরী 



১৪ সাহিত্য-পরিবত-প্জিকা 
২০ বর্ষ ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ যোগেন্্রচজ্জ ভৌমিক 
২১ বর্ষ মানভূম জেলার গ্রাম্য ভাষা হরিনাথ ঘোষ 

ঠাকুর-মা”র ইতিহাস পবিভ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
২২ বর্ষ কয়েকটি প্রাচীন পল্লীসঙ্গীত * জীবেন্্রকুমার দত 

মানভূম জেলার গ্রাম্য সঙ্গীত * হরিনাথ ঘোষ 

পুস্তক ও পুথির বিবরণ 

১ বর্ষ মুদ্রিত বাঙ্গাল। পুস্তকের তালিক! (লং সাহেবের সঙ্কলিত) রামেন্্রম্ন্দর ব্রিবেদী 

প্রথম প্রবন্ধ__ব্যাকরণ, কোখগ্রস্ * 
২ বর্ষ দ্বিতীয় প্রবন্ধ--ইতিহাস, জীবনচরিত ও ভূগোল নর 

তৃতীয় প্রবন্ধ--ধর্্মনীতি, নীতিকথা 

চতুর্থ প্রবন্ধ__কবিতা ও নাটক 
5 

৩ বর্ষ বঙ্গীয় সাময়িক-পত্র ( তালিকা ) রাজবিহারী দাস 

৪ বর্ষ বঙ্গীয় সংবাদপত্র ( তালিকা ) রাজবিহারী দাস 

বাঙ্গাল! পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ( ১--২১৩) নগেন্ত্রনাথ বন্থু 

৫ বর্ষ :বাঙ্গাল! পুথির বিবরণ (১১৩) রামেন্্রস্ন্দর ত্রিবেদী 
বাঙ্গাল! পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ( ১--৩৩) অধিকাচরণ গুপ্ত 

রী (৩৪--৬০) অন্বিকাচরণ গুপ্ত 

বঙ্গীয় সমাচার পত্রিকা-_-কালান্ুসারে ইতিবৃত্ত মহেন্্রনাথ বিগ্যানিধি 

বাঙ্ধালার আদি রসায়ন গ্রন্থ রামেন্ত্রন্ন্দর ত্রিবেদী 

৬ বর্ষ বাঙ্গাল! পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (২১৪--৩৫৯) নগেক্সনাথ বন্থু 

বাঙ্গাল! পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (১৩৬) মুণালকাস্তি ঘোষ 

তরী. (১১৬৭০ মৃণালকাস্তি ঘোষ 
৭ বর্ষ বাঙ্গীল। পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ (€ ১--১২) রামেন্্রম্ন্দর ত্রিবেদী 

প্রাচীন পুথির বিবরণ (১১৯) আবদুল করিম 

এ (২৩৩)  আবছুল করিম 
৮ বর্ষ প্রাচীন পুথির বিবরণ (১৪৪) তারকেখর ভট্টাচাধ্য 

2৪ এ (১৯) রাজীবলোচন দাস :: 
ঁ (১৮) রামেজ্থন্দর জিষেদী 
রী (১১৮) রামেজন্ন্দর় জ্িবেদী 

ঞ (১১৪)  শিবচজ্ শীল 
ঈ*বর্ষ পা (১৫) অতুলচ চৌধুরী রঃ 



€. সাহিষ্য-পরিষৎ:পঞ্জিক। ৫ 
৯ম বর্ষ প্রাচীন পুধির বিবরণ ৫১_-৮৭) অতিরিক্ত সংখ্যা) আবছুল করিম 
১৩ বর্ষ তর € ১৩০) চিত্তস্থখ সান্াল 

ও (১১০) ব্রজন্ন্দর সান্তাল 
রী (৮৮. ৩৭) ' আবছুল করিম 

১১ ব্য এ (৩০৮--৪৩৩) (অতিরিক্ত ) আবুল করিম 
১২ বর্ষ বাঙ্গাল! পুথির বিবরণ (১৮৪) হরগোপাল দাস কুও 

১৮ বর্ষ প্রাচীন পুথির বিবরণ (৫০০ ৫১৫) আবদুল করিম 
১৮ বর্ষ ছুইখানি অসমীয়া! পুথি 

( কথাভাগবত ও স্থুকনানি ) গোপালকষ দে 

ভাষাত 

২ বর্ষ বিগ্কাপতি ( শব্দসংগ্রহ ), প্রথম প্রবন্ধ অনাথরুষণ দেব 

৩ বর্ষ এ এ দ্বিতীয় প্রবন্ধ অনাথরুষ্ণ দেব 
এ এ তৃতীয় প্রবন্ধ অনাথকৃষ্ দেব 

উড়িয়া ভাষ! মধুস্থদন রাও 
মহারাষ্ট্র ভাষা দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
শব্দ-রহন্ত (শবে কবিত্ব ) বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী 
ভৌগোলিক ও এ্রতিহাসিক নামের 

উচ্চারণগত প্রস্তাব সথারাম গণেশ দেউস্কর 
৪ বর্ষ উপসর্গের অর্থবিচার * দিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর 

হরিনামের শবধতত্ব * উমেশচন্দ্র বটব্যাল 

৫ বর্ষ উপসর্গের অর্থবিচার ( দ্বিতীয় প্রবন্ধ ) * দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা* রাজেন্দরচন্দ্র শাস্ত্রী 

. হরি ও সোম রসিকলাল ঘোষ 

৬ বর্ষ অলঙ্কার-শান্ব * শরচ্ন্্র শাস্ত্রী 

অলঙ্কার-শাম্ত্র প্রবন্ধ নগেন্্রনাথ বন 

৭ বর্ষ বাঙ্গালা শবদৈত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ভাষাতত্ব ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় 

বাঙ্গাল! ধ্বন্যাত্মক শব্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
৮ বর্ষ বাঙ্গালা ব্যাকরণ * হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

ভাবাতব-সন্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গালা-শবতত্ব জ্ানেন্রমোহন দাস র 

শব-সংগ্রহ (প্রায় ৭০* ১ ঈশ্বরচন্দ্র বিস্ভাসাগর 



৮ বর্ষ 

৯ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিবৎণ্পঞ্জিক। 

বাঙ্গাল! কৎ ও তদ্ধিত * 
বঙ্গভাবায় ব্যবহৃত উদ্দ, পারমী ও 

আরবী শব্দের তালিকা 

বাঙ্ছাল। ব্যাকরণ 

বাঙাল! কৎ ও তদ্ধিত * 

এ সম্বন্ধে সম্পাদকান্ন বক্তব্য 
বাঙ্গালার সহিত প্রারতের সাদৃশ্য* 

শব-সমালোচন। (১) 

বাঙ্গালা কর্মকারক 

গ্রাম্য শব-সংগ্রহ 

বাঙ্গাল! কর্মকারক 

শব্-সমালোচন! (২) (আলোক ) 

দেশী শব 

পয়ার ছন্দের উৎপত্তি * 

, বাঙ্গাল কারক-প্রকরণ 

ন| 

ময়মনসিংহের গ্রাম্য-ভাষা 

রঙ্গপুরের দেশা ভাষ৷ 

. রবীজনাথ ঠাকুর 

হারাণচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 

রামেন্তরন্ুন্দর ত্রিবেদী 

ব্যোমকেশ মুস্তকী 

রামেজনুন্দর ত্রিবেদী 
কালিদাস নাথ 

. মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

সতীশচন্দ্র ঘোষ 

শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

মেঘনাথ ভট্টাচাধ্য 

বিজয়চন্দ্র মন্তুমদার 
রমেশচনত্র বন 

রামেন্্রস্ন্দর ত্রিবেদী 

রামেন্্রস্ন্দর ত্রিবেদী 

রাজেন্ত্রকুমার মন্ুমদার 
স্থরেক্ুচন্দ্র রায়চৌধুরী 

বঙ্ভাষায় প্রচলিত আরবী, পারসী ও ইয়ুরোপীয় শব নরেশচন্দ্র সিংহ 

চাকৃমাদিগের ভাষাতথা 

বাঙ্গাল! নামরহন্ত ( ১)% 

মালদহের গ্রামা শব 

সন্ধি 

ধ্বনি-বিচার 

গ্রামা শব্ষকোষ ও পাবনার গ্রাম্য শবাদি সংগ্রহ 

রাছ়ের ভাষ। (অতিরিক্ত সংখ্যা ) 

পালি ও বাঙ্গালা 

বাঙ্গালা নামরহস্ত ( ২)% 
যশোহরের গ্রাম্যশব-সংগ্রহ 

বাঙ্গালার উপসর্গ 

সিলেট নাগরী* 
. , কফোচ.ও রাজবংশী-শব-সংগ্রহ 

সতীশচন্ত্র ঘোষ 

ব্যোমকেশ মুস্তফী . 

রজনীকান্ত চক্রবর্তী 
শ্রীনাথ সেন . 

রামেন্্রস্ন্দর ত্রিবেদী 

রাজকুমার কাব্যতৃষণ 

যোগেশচন্ত্র রায় 

বিজয়চন্জ মনুমদার 
ব্যোমকেশ মুস্তফী 

মোক্ষদাচরণ, ভট্টাচার্য 

বে]ামকেশ মুস্তফী 

পল্মনাথ. ভট্টাচার্য বিগ্কাবিনোদ 

এস্/ বন্ধ 



১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭. বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

২* বর্ষ 

২১ বর্ষ 

২২ ব্য 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্চিক৷ 

মোসলমান নামতত্ব* 

ঢাকার গ্রামা শন্দ-সংগ্রহ 

নদীয়! ও চবিবশ পরগণ! জেলার কতকগুলি গ্রামাশব্দ দেবেন্দ্রনাথ বস 

প্রাকৃত ধ্যাকরণ ও অভিধান* 

বাঙ্গাল! বিশেষণ-রহম্ত* 

বঙ্গভাষার ক্রিয়াপদ* 

বঙ্গীয় গ্রামা ভাষাতত্ব 

বাঙ্গালা ভাষা (৯) ( অতিরিক্ত সংখ্যা ) 

১. 

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিচ্যাবিনোদ 

পরমেশপ্রসন্ন রায় 

শ্রীনাথ সেন 

ব্যোমকেশ মুস্তফফী 

থগেন্দ্রনাথ মিত্র 

রাজকুমার বেদতীর্থ 

যোগেশচন্র বায় 

বঙ্গে পর্ত গীজ প্রভাব 'ও বঙ্গভাষায় পর্ত গীজ পদাঙ্ক* অবিনাশচন্দ্র ঘোষ 

ব্যাকরণে সন্ধি* 

মালদহের পল্লীভাষ! 

কামতানিহারী ভাঁষ! সম্বন্ধে যংকিঞ্চিৎ 

কোচবিহারে ভাষ৷ ও সাহিত্য 

বঙ্গভাষার বর্ণযোজন! ও উচ্চারণ 

ভারতবর্ষের বর্ণমাঁল৷ 

বাঙ্গাল! শব্দ, তথা বানান ও লিখন-সমন্তা 

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ছইটি বিশেষত্ব 
নদীয়া জেলার গ্রাম্য শব্দ 

ব্রহ্গপুল্রোপত্যকার কথ্য ও লেখ্য শব্ধ 

ময়মনসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল । 

অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষার অভিধান | 
বগুড়া জেলার গ্রাম্য শব্দ 
অ-_ 

বাঙ্গাল ভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদান 

চ-বর্গীয় বর্ণসমূছের উচ্চারণ 
দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকার-ভেদ 

অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব প্রতায় 

বঙ্গভাষায় নেতিবাচকের প্রয়োগ* 

বাঙ্গাল! শব্দ বিভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা 

বঙ্গভাার উৎপত্তি* 

জঙ্গীপুরের গ্রাম্য শব 

নেহ ও লেহ শবের উৎপত্তি 
১. 

বিজয়চন্ত্র মজুমণার 

হরিদাস পালিত 

পৃণেন্দমোহন সেহানবীশ 
অশ্বিকাচরণ গুপ্ত 

প্রকাশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 

বিজয়চন্দ্র মজুমদার 

সতীশচন্ত্র ঘোষ 

বসস্তবুমার চট্টোপাধ্যায় 

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

দেবনারায়ণ ঘোষ 

কষ্নাথ সেন 

সরেশচন্ত্র দাস গুপ্ত 

ছুর্গানারায়ণ সেন 

বিজয়চন্দ্র মন্ুমদার 

বসম্তকুমার চট্োপাধ্যায় 
কুঞ্জকিশোর চৌধুরী 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 

রাখালরাঞ রায় 

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 



৯৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

২২ বর্ষ সম্বোধনক 

২ বর্ষ বৈজ্ঞানিক পরিভাষ 

এ 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষ! 

এ উপস্থিত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" 
লেখকের বক্তব্য 

২বর্য এ 

রর 
২ বর্ষ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ( জ্যোতিষ) 

রাসায়নিক পরিভাষা 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষ (জ্যোতিষ ) 

জ্যোতিষিক পরিভাষা 

৩বর্ধ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা (জ্যোতিষ ) 

ভৌগোলিক পরিভাষা 

পরিভাষ৷ ( রসায়ন শান্ত্র বিষয়ক ) 

রাসায়নিক পরিভাষা 

ভৌগোলিক পরিভাষ৷ 

৪ ব্য এ 

৬বর্ষ জ্যোতিষিক পরিভাষা 

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্রেটন সাহেব কৃত ( % ০০৪1১018177 

০91 119.11981 11'010)9 ) 

ভৌগোলিক পরিভাষ! ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
৭বর্য ত্র: 

১ বর্ষ জীববিজ্ঞান-বিষয়ক পরিভাষ। 

উদ্ভিদ্বিষ্ঞা-বিষয়ক পরিভাষ। 

১১ বর্ষ জীববিজ্ঞান-পরিভাষ৷ 

১৩ বর্ষ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 

১৪ বর্ষ জীববিজ্ঞানের পরিভাষ৷ 

৯৫ বর্ষ খনিঞজ্বিগ্ভার পরিভাষ৷ 

১৭ বর্ষ উত্তিদ্বিস্তাবিষয়ক পরিভাষ! 

চে 

চিকিৎসা-বিভ্ভার পরিভাহ৷ 

ঘীববিজানের পরিভাষা 

হরগ্রসাদ শাস্ত্রী 

রামেন্ত্স্থন্দর ত্রিবেদী 

অপূর্বচন্জর দত্ত 

রামেন্দ্রন্ন্দর ত্িবেদী 

মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

অপূর্বচন্দ্র দত্ত 

যোগেশচচ্জর রায় 

রামেন্্রস্থন্দর ত্রিবেদী 

মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
যোগেশচন্ত্র রায় 

অপূর্ববচন্ত্র দত্ত 

রাজেন্জচন্ত্র শাস্ত্রী 

কালিদাস মল্লিক 

যোগেশচন্দ্র রায় 

বলীন্্রসিংহ দেব 

যোগেশচন্জ্র রায় 

হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদ 

রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী 

যোগেশচন্দ্র রায় 

যোগেশচন্দ্র রায় 

যোগেশচন্দ্র রায় 

বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ 
হেমচজ্জ দাশগুপ্ত 

শশধর রায় 

হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

একেন্দ্রনাথ দাস থোষ 

ভ্মেজ দাশগুপ্ত 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক! 

১৭ বর্ষ শরীরবিজ্ঞান-পরিভাষা 

বর্ণতত্বের পরিভাষ 

১৮ বর্ষ নিদ্দানোক্ত কতকগুলি আমুর্কেদীয় শব্দের পরিভাষা 

২৪ বর্ষ গণিত-পরিভাষা 

তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা 

২২ বর্ষ এক পারসেণ্টের প্রতিশব* 

প্রাচীন লিপিতত্ব 

কুষ্ণকীর্ভনের লিপিকাল-নির্ণয়* 

ইতিহাস ও প্রত্বতত্ত 

২ বর্ষ নাগরাক্ষরের উৎপত্তি 

৩ বর্ষ মহারাজ চন্ত্রবশ্মী 

৪ বর্ষ কাটোয়ার নিকট প্রাপ্ত জৈনপিত্তল-ফলক* 

ছাতনার ইঈকলিপি * 

বাঙ্গালার প্রত্বতত্ব 

৫ বর্ষ গৌড়াধিপ মদনপালের তাত্শাসন 
গৌড়াধিপ মহীপাল দেবের তাত্রশাসন * 

৬বর্ষয একখানি প্রাচীন দলিল 

গোপীনাথপুরের প্রাচীন শিল্পালিপি 

৭ বর্ষ জৈন পুরাকাহিনী 

বুদ্ধর্দেবের জীবনচরিত * 

শঙ্কর ও শাক্যমুণি * 

বৌদ্বধর্্ম * 
বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ * 

কমলাকর ভট্ট 
যাঙ্গামাটি বা কর্ণনবর্ণ * 
রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে মতামত 

৮বর্ষ চরক ও সুশ্রুতের সময় নিরূপণ * 

আর একখানি প্রাচীন দলিল 

লাল! উদয়নারার়ণ রায় 
৯ বর্ষ তমলুক * 

১৯ 

রামেনন্ছন্দর জরিবেদী 

শশধর রায় 

ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ 

হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

সুরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 

তারকনাথ দেব 

বসস্তরঞ্জন রায় ও 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

নগেন্ত্রনাথ বনু 

নগেক্রনাথ বন 

হর প্রসাদ শাস্ত্রী 

নগেন্দ্রনাথ বন্ধ 

প্রফুললচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

নগেন্দ্রনাথ বসু 

নগেন্দ্রনাথ বস্থ 

রামেন্দ্রন্ুন্দর ত্রিবেদী 

নগেন্ত্রনাথ বনু 

নগেন্দ্রনাথ বন 

সতীশচন্ত্র বিদ্যাডৃষণ 

কালীবর বেদাস্তবাগীশ 

সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 

সতীশচন্ত্র বিদ্াভৃষণ 

বৈলোকানাথ ভট্টাচার্য্য 
নিখিলনাথ রায় 

রামেন্ধস্থন্দর বেদী 
প্রফুল্পসন্্র রায়, নবকাস্ত কবিভভষণ 

রামেন্নুন্দর ত্রিবেদী 
দুর্গাদাস রায় 

শ্রীশচন্ত ঘোষ 



২৬ সাহিত্য-পরিবৎ-পঞ্জিক! 

১* বর্ষ ত্রপুষ ও ভল্লিক * শিবচন্জ্র শীল 

প্রফুল্লচন্্র রায় 

আহূর্কেদের প্রাচীনত্ ৃ নবকান্ত গুহ কবিভূষণ 

মহারাজ নন্দকুমারের পত্র নিখিলনাথ রায় 

রাজপুতানার গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য 
১১ বর্ষ রঘুনাথ শিরোমণি অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি 

রঘুনাথ শিরোমণি বা কাণভষ্ট শিরোমণি পুর্ণচন্দ্র দে উত্তটসাগর 
ধঁতিহাসিক সমন্তা-_কনোজের আয়ুধরাজবংশ* নগেন্দ্রনাথ বন্থু 

ভারতে লিপির উৎপত্তি * অমৃঙ্যচরণ ঘোষ বিষ্যাভৃষণ 

বিগ্ভাধর মেঘনাথ ভট্রাচাধ্য 

'১২ বর্ষ বৌদ্ধ বারাণসী * রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বোপদেব অস্বিকাচরণ শাঙ্জী 

বৈদিক তত্ব * ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় 

১৩ বর্ষ পিপরাবার প্রাচীল লিপি বিনোদবিহ্থারী কাব্যতীর্থ 

মুগণ্ডেশ্বরীর খোর্দিত লিপি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
কারস্থ চাকাদাস, টঙগদাস ও ভূবনাকর শর্মা সতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ 

১৪ বর্ষ বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ * নগেন্্রনাথ বনু 

প্রাচীন চম্পা মরেশচন্দ্র সিংহ 

সিংহনাথ লোকেশ্বর বিনোদবিহারী কাবাতীথ" 

যশোহরের ফৌজদার নূরউল্লা। খা ও মীর্জানগর* অশ্বিনীকুমার সেন 
মহারাজ শিবরাজের তাম্রশীসন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৪ বর্ষ শকাধিকার-কাল ও কণিক (অতিরিক্ত সংখ্যা) রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 
গ্রামদ্দেবতা রামেন্দ্রহ্ন্দর ত্রিবেধী 

১৫ বর্ষ কতিপর পালরাজের শিলালিপি বিনোদবিহারী বিগ্ভাবিনোদ 
সপ্তগ্রাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাছ়দেশের ছুই প্রাচীন রাজবংশ * শিবচন্ত্র শীল 
দত্তেশ্বরী ধর্্মানন্দ মহাভারতী 
মাদির-উন্-নিকাত, ধন্মীনন্দ মহাতারতী 

১৫ বর্ষ প্রীশক্করাচার্ধ্য ( আবির্ভাব-কাল নিরপণ)*  অমুলাচরণ ঘোষ বিস্ভাতৃষণ 
১৬ বর্ষ রাজ! অনঙ্গতীমদেবের সময়ে উৎকীর্ণ 

ৃ চাটেশ্বর লিপি নগেন্দ্রনাথ বন 
: উদ্ধারণ দত্ধ ঠাকুর - শিবচন্ত্র শীল 



১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষত-পশ্জিক৷ 

প্রথম কুমারগুপ্তের ছখানি খোদিত লিপি* 

মধ্যমরাজের তামশাসন * 

বিক্রমপুরের একটি পুরাতন ছুর্গ * 
হুর্ধ্যপদে উপানং 

ইব্রাহিম আবুবেকর মালিক বৈজুর দরগা [ 

কোটালিপাড়ার কৃটশাসন 
জ্ঞানদাসের জন্মভূমি 

তর্পণদীঘির তাঅশাসন 

নবাবিষ্কৃত বল্লাল সেনের তাম্রশাসন 

বলবন্মীর তামশাসন * 

বুদ্ধগয়ার তিনখানি শিলালিপি * 

বৌদ্ধঘণ্টা ও তাঅমুকুট & 

মধুনুদন কিন্নর ব! মধুকাঁনের জীবনচরিত * 

শ্রীচৈতন্ত-পারিষদজননস্থান নিরূপণ * 

কৃত্তিবাসের জন্মশক 

রাণক কুলস্তস্তের তাশাসন 

হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান 

চুড়ায় স্ধ্যমু্ত 
চুচুড়ায় সর্্যমৃত্তি সন্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তবা 
রাজা দত্তখাস কে ?*% 

বঙ্গের আদিম সপ্তশতী ও শাকত্বীপী ব্রাহ্মণ * 

ছিলমাবাদের মেলার কাহিনী * 

সদাশিব * 

গৌহাটীর নৃতন তাত্্রশাসন 
ধর্মপালের গড় 

শুরনগর 
প্রাচ্য ও উদদীচ্য 

কাশীরামের জন্মস্থান * 

তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপি 

উৎকলদেশীয় স্ব শিবলিঙ্গের ৃ 

বর্ণন৷ এবং ছুইটি শক্তিমুষ্তির আবি্ষার 

২১ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাখালদাস বন্দোপাধায় 

সখবিন্দু সেন গুপ্ত 

বিনোবিহারী বিগ্ভাবিনোদ 

প্রফুল্লকুমার সরকার ও 

দেবীগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাখালদাস কাবাতীর্থ 

বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

তারকচন্ত্র রায় 

পদ্মনাথ ভ্টাচার্যয 

বিনোদবিহারী বিস্তাবিনোদ 

হরপ্রসাদ শাস্তী 

লক্ীনারায়ণ আঢা 

শিবচন্ত্র শীল 

ষোগেশচন্দ্র রায় 

নগেন্দ্রনাথ বনু 

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

নগেন্দ্রনাথ বন্ধু 

লগেন্জনাথ বন 

শরচ্চন্দ্র শান্্ী 

স্থরেন্্রমোহন ঘোষ চৌধুরী 
স্বারকানাথ চৌধুরী 
কৈলাসচন্ত্র সিংহ 

কষ্চবিহারী গুপ্ত 

অন্বিকাচরথ ব্রহ্মচারী 

হারাণচন্ত্র চক্রবর্তী 
নগেন্দ্রনাথ বন্ধ 

বিনোদবিহারী বিস্তাবিনোদ 

বরদাপ্রসরন সোম ৪ 



হ্ছ 

২০ বর্ষ 

২১ বর্ম 

২২ব্র্ষ 

৫ ব্য 

৭ বর্ষ 

ঈ বব 

১১ ব্য 

সাহিত্য-পরিদৎ- পরিক্ষা 

আসাম-ভ্রমণ (1. ) 
একটি বুদ্ধমুক্তি 

বৃন্দাবন্দাস ঠাকুর ও তদ্রচিত 
গ্রীচৈতগ্ভাগব্ত সম্বন্ধে দুই একটি কথা 

উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ 

প্রাচীন কামরূপের রাজমালা 

রৃত্তিবাের জন্মশক 

বঙ্গের চক্্-রাজগণের পূর্বতন 
রাজপাট ও বংশ সম্বন্ধে মন্তব্য 

কৌশার্ধীর আর্য পষ্ট 
সুবর্ণ বিহারের স্তপ * 

সম্মিলনে সভাপতির সম্বোধন 

হিন্দুর মুখে আরঙ্গজেবের কথা 
গুপ্তবলভী-সংবৎ * 

বর্ধমানের কথ৷ 

শ্রীমদ্রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীপাট পাণিহাটামাহাত্ম্য 

লক্ষৌ নামের উৎপত্তি * 

শঙ্কাচার্য্য ও বৌদ্বধর্শ 

প্রীবিক্রমপুর 

ঞঁ প্রতিবাদ 

সংস্কৃত সাহিত্য 

ধোয়ী কবির পবন-দূত * 

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ * 

বৈদিক সমালোচন৷ 

কৌধীতকি ব্রাঙ্গণোপনিষং * 

রামায়ণতত্ব, প্রথম ভাগ ( স্বতন্ত্র খও ) 

রামায়ণতত্ব, দ্বিতীয় ভাগ 

পন্মনাথ ভট্টাচার্য্য 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

অশ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী 

মণীন্্রমোহন বন্ম 

হরিদাস পালিত 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

পল্লপনাথ ভট্টাচার্য্য 

রায়সাহেব যোগেশচন্দ্র রায় 

শিবচন্দ্র শীল 

রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 

প্রফুল্পকুমার সরকার 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

হরপ্রসাদ শাস্ত্ী 

অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ 

নগেন্দ্রনাথ বস ও 

রাখালরাজ রায় 

অমুল্যধন রায় ভট্ট 
নগেন্্রনাথ বস 

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী 

যতীন্ত্রমোহন রান 

নগেন্্রনাথ বন্থ 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

সতীশচন্ত্র বিদ্াভৃষণ 

রায় শরচ্ন্ত্র দাস বাহাছুর 
হারাণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

বন্ষলাল মুখোপাধ্যায় 

অনাথরষ্ দেব 



১১ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষতৎ-পঞ্জিক! 

গোতমের প্রতিভ। (স্বতন্ত্র খণ্ড ) 

. গোতমের প্রতিত। সম্বন্ধে মন্তবা 

১৭ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

৩ বর্ষ 

৪ ব্য 

১১ বর্ষ 

১২ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

কাতন্্ব ব্যাকরণ 
মহাভারতের বঙ্গানুবাদ 

লেখন-কল! 

বীশে-লেখা ঠিকুজী 

বিজ্ঞান 

জোয়ার ভাটা 

বাঙ্গালার প্রাচীন ভূতত্ব 

উত্ভিদ্বিগ্ভার উপক্রমণিকা৷ 

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রালয় * 

জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রীলয় * 

আযুর্কেদের অস্থিবিদ্ঠা (১)*% 

বঙ্গদেশের ভূমিকম্প, ১ম ভাগ * 

আমুর্বেদের অস্থিবিষ্ঠা (২) * 

আযুর্কেদের অস্থিবিষ্ঠ৷ প্রবন্ধের মীমাংস| 

স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র 

আরবুর্বেদের অস্থিবিদ্ঠা (৩) * 

বঙ্গে ম্যালেরিয়৷ জরে লোকক্ষয় ও 

তাহার প্রতীকার * 

ঘরপূরণ 

আযুর্বেদের উৎপত্তি * 

আধ্যবিজ্ঞানে বর্তমান জীবাণু 

দলবদ্ধ উদ্ভিদের সাহীষ্য-বিনিময় * 

হিমনদ-স্ষ্ট উপলখণ্ড 

জীবগণের রোম ও কেশের একটি 

নৃতন ব্যবহার * 

গঙ্গ। ব্রহ্মপুত্র পলিতৃমির কর্দাম 

বশোহরে প্রাপ্ত তিনটি গোল 

কালমেঘের উপাদান 

২৭ বর্ষ চান্দর 

১৬, 

গঙ্গাচরণ বেদাস্তবিষ্ঠাসাগর 

নগেন্জনাথ বন 

বনমালী বেদাস্ততীর্থ 

বনমালী বেদাস্ততীর্থ 

রঞ্রনবিলাঁস রায় চৌধুরী 

মাধবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

প্রফুলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ছর্গীনারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য 

মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য 

দুর্গা নারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত 

দর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্ৰী 

হরমোহন মজুমদার 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য 

দুরগ(নারায়ণ সেন শাস্ত্রী 

চিত্তন্থখ সান্তাল 

গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

পঞ্চানন নিয়োগী 

শরচ্চন্ত্র শাস্তী 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য্য 

হেমচন্দ্র 72 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচাধ্য 

স্থুরেশচন্ত্র দত্ত 

হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 

ক্ষিতিভূষপ তাছুড়ী  , 
দুর্গানারায়ণ সেন 



১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

২৭ বর্ষ ছোট চান্দরের উপক্ষার সুর্য্যনারায়ণ সেন 

পারদ-শোধন-প্রণালী মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

গন্ধ-তৈল-পরীক্ষাপ্রপালী নু প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

মরিফপুরের লৌহমল স্থরেশচন্দ্র দত্ত 

চিনির শ্ষ টন হইতে সুরার উৎপত্তি 
স্বন্ধে প্রাটীন ভারতের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান | নারি 
গঙ্গোত্রীপথে হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

২১ বর্ষ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত 

পবনচক্র যোগেশচন্ত্র রায় 

দ্রমাঙ্কণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা হুর্গাশঙ্কর ভট্টাচাধ্য 

আলোক-বিজ্ঞানের ইতিহাস দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক 
আলোকের পরাবর্ডন ও তিধ্যগ বর্তন আলোচনায় 

ব্যাব্্তন-তত্বের প্রয়োগ জগাদিন্দু রা 

পিগারীর পথে তামমল স্থরেশচন্দ্র দত্ত 

নুতন উপায়ে যুক্ত-লবণ গঠন রসিকলাল রায় 
চিকিৎসা-শাস্ত্রোপযোগী অশ্নজন প্রস্তত 

করিবার একটি সহজ যন্ত্র প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

খনিজ টাইটেনিয়ম, তাহার পরিমাণ নিরূপণ 
ও ব্যবহার নগেক্রচন্জর নাগ 

ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড উপস্থিতিতে এসিটোনের 

উপর নেত্রিক অস্ত্রের ক্রিয়া জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত 

রামতুলসীর তৈল ক্ষিতিভূষণ ভাছুড়ী 
জ্যোতিবিক মানযন্ত্ তারকেশ্বর ভট্টাচার্য 
উদ্ভিদে গৌণকোষ বিদারণ শিক্ষা প্রণালী সন্বন্ধে 

কয়েকটি কথা * একেন্ত্রনাথ ঘোষ 

দর্শন 

২* বর্ষ তর্কের পরিভাষ৷ বনমালী বেদাস্ততীর্ঘ 
বেদের সংহিতাভাগে অইৈতবাদ কৈলাসচন্ত্র চক্রবর্তী 

২১ বর্ষ বৌদ্ধন্তার সতীশচজ্জ বিছ্বাভূষণ 
প্রত্যতিজা-দর্শন ধীরেশচজ্জ আচার্ধ্য 

. বৌদ্ধভারত সতীশচজ বিভাতৃষণ 



১ বর্ষ 

১-২ বর্ষ 

৩ বর্ষ 

৪ বর্ষ 

৫ বর্ষ 

৬ বর্ষ 

"বর্ষ 

৮ বর্ষ 

১২ বর্ষ 

১৩ বর্ষ 

১৪ বর্ষ 

১৫ বর্ষ 

১৬ বর্ষ 

১৭ বর্ষ 

১৮ বর্ষ 

১৯ বর্ষ 

২৭ বর্ষ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

বিবিধ 

আমাদের বিশ্ববিষ্ঠালয় 

জাতীয় সাহিত্যের আব্খুকতা কি? 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

সাময়িক প্রসঙ্গ 

বিবিধ প্রসঙ্গ 

ইতিহাস-রচনার প্রণালী * 

সভাপতির অভিভাষণ * 

গ্রস্থরচনা-সন্বন্ধে প্রস্তাব 

মহারাঁণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে সভাপতির 
অতিভাষণ ( অতিরিক্ত ) * 

দক্ষিণাপথে প্রচলিত পূজা ও ব্রত * 

পল্লীকথ! * 

পু'ড়ো জাতির বিবরণ 

দীপালী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয় পর্ব 

হস্তালিঙ্গন * 

রাঁড়ত্রমণ * 
বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ * 

কোচ ও রাজবংশীর জাতিতত্ব 

সাওতালী গান 

সভাপতির অভিভাষণ * 

আসাম-পর্য্যটন 

সভাপতির অভিভাষণ * 

সভাপতির অভিভাষণ * 

আসাম-অরমণ ( ২য় প্রবন্ধ ) 

সভাপতির অভিভাষণ * 

সভাপতির অভিভাষণ 

৫ 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

দেবেন্্নাথ মুখোপাধ্যায় 

রজনীকাস্ত গুপ্ত 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

ব্যোমকেশ মুস্তফী 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

ছ্বিজেজ্জনাথ ঠাকুর : 

রজনীকান্ত গুপ্ত 

সত্য্ত্রনাথ ঠাকুর 

দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

যতীম্রমোহন বাগ্চী 

মোক্ষদাচরণ ভট্রাচাধ্য 

শিবচন্দ্র শীল 

শিবচন্ত্র শীল 

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যাক্স 

বিনোদেশ্বর দাস গুপ্ত 

এস্, বন্থু 

ডাঃ সরসীলাল সরকার 

সারদাচরণ মিত্র 

পল্মনাথ ভট্টাচার্য 

সারদাচব৭ মিত্র 

সারদাচরণ মিত্র 

পল্মনাথ ভট্টাচার্য্য 

সারদাচরণ মিত্র 

সারদাচরণ মিত্র 

প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবিগণের জন্ম-স্ত্যু তারিখ 

দ্বাশরথি রায়ের জন্ম, মাঘ 

ঈশ্বরচন্জ গুণ্ডের জন্ম, ২৫শে ফান্গন 

বঙ্গাব ১২১২ 

১২১৮ 



গু সাহিড্য.পরিষৎ-পঞ্জি ক 

প্যারীচাদ দিত্রের জগ্ম, ৮ই শ্রাবণ 
অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম, ১লা শ্রাবণ 

ঈশ্বরচন্ত্র বিস্তাসাগরের জন্ম, ১২ই আশ্বিন 

রাজেন্্রলাল মিত্রের জন্ম, ৫ই ফান্তন 
মধুহদন দত্তের জন্ম, ১২ই মাঘ 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম, ২র! ফাল্গুন 

বিহারীলাল চক্রবন্থীর জন্ম, ৮ই জৈ)ষ্ 

স্থরেন্্রনাথ মজুমদারের জন্ম, ২৬শে ফাল্গুন 

হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম, ৬ই বৈশাখ 

 বষ্কিমচন্ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম, ১১।১২1১৩ই আষাঢ় 

রামনিধি গুপ্তের মৃত্যু, ২১শে চৈত্র 

কালীবর বেদাস্তবাগীশের জন্ম 

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম, সেপ্টেম্বর 

গিরিশচন্র ঘোষের জন্ম, ১৫ই ফাল্ুন 
কালীগ্রসন্ন ঘোষের জন্ম 

চন্দ্রনাথ বন্্ুর জন্ম, ১৭ই ভাদ্র 

রামদাস সেনের জন্ম, ২৬শে অগ্রহায়ণ 

নবীনচন্র সেনের জন্ম, ২৯শে মাঘ 

রজনীকান্ত গুপ্তের জন্ম, ২৯শে ভাদ্র 

উমেশচজ্জ বটব্যালের জম্ম, ১৬ই ভাদ্র 

যোগেন্দ্রচ্জ বন্ুর জন্ম, ১৬ই পৌষ 

দাশরথি রায়ের মৃত্যু, কার্তিক 

ঈশ্বরচন্দ্র গুণের মৃত্যু, ১*ই মাঘ 
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মৃত্যু, ২৫শে মাঘ 
মধুহ্দন দত্তের মৃত্যু, ১৭ই আষাঢ় 

দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু, ১৬ই কান্তিক 
নুরেজনাথ মন্ুমদারের মৃত্যু, ওরা! বৈশাখ 

প্যারীষ্ঠাদ মিত্রের মৃত্যু, ২১শে অগ্রহায়ণ 

কেশবচজ্ সেনের মৃত্যু, ২৫শে পৌষ 
অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত, ১৪ই জোষ্ঠ 

স্বারকানাধ বিস্ভাভূষণের মৃত্যু, ৮ই ভাদ্র 

রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ১ল! বৈশাখ 

বঙ্গাব ১২২১ 

১২২৭ 

১২২৭ 

১২২৮ 

১২৩৩ 

১২৩২ 

১২৪২ 

১২৪৪ 

১২৪৫ 

১২৪৫ 

১২৪৫ 

১২৪৯ 

১২৫০ 

১২৫০৩ 

১২৫৩ 

১২৫১ 

১২৫২ 

১২৫৩ 

১২৫৩ 

১২৫৯ 

১২৬১ 

১২৬৪ 

১২৬৫ 

১২৬৫ 

১২৮৪০ 

১২৮৩ 

১২৮৫ 

১২৮৭ 

১২৯৪ 

১২৯৩ 

১২৯৩ 

হই 



সাহিত্য-পরিষৎ-পর্জিফা 

রামদাস সেনের মৃত্যু, ওর ভাদ্র 

রাজেন্ত্রলাল মিত্রের মৃত্যু, ১১ই শ্রাবণ 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগরের মৃত্যু, ১৩ই শ্রাবণ 

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ২২শে সেপ্টেম্বর 
বহ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ২৬শে চৈত্র 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্া, ১লা জো 

বিহারীলাল চক্রবর্তীর মৃত্যু, ১১ই জৈষ্ঠ 

উমেশচন্ত্র বটব্যালের মৃত্যু, ১লা শ্রাবণ 
রজনীকান্ত গুপ্তের মৃত্যু, ৩০শে জোট 

হেমচন্দ্র বন্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু, ১ই জৈষ্ঠ 

দেবেজ্জনাথ ঠাকুরের মৃত্যু, ৬ই মাঘ 

যোগেন্জচন্দ্র বসুর মৃত্যু, ২র! ভান 

কালীপ্রসন্ন ঘোষের মৃত্যু, ১৩ই শ্রাবণ 
নবীনচন্ত্র সেনের মৃত্যু, ১*ই মাঘ 

চন্দ্রনাথ বন্থর মৃত্যু, ৬ই আষার্চ 

কালীবর বেদাস্তবাগীশের মৃত্যু, ১০ই আশ্বিন 
মনোষোহন বস্থর মৃত, ২ ১শে মাঘ 

গিরিশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু, ২৫শে মাঘ 

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের মৃত্যু, ১৬ই অগ্রহায়ণ 

এঁতিছামিক ঘটনা-পঞ্জী 

73670581 4.080910) 01 1416978001৮ প্রতিষ্ঠ।, ৮ই শ্রাবণ 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা, ১৭ই বৈশাখ 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জন্ম 

জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা, ২৭শে ফান্ধন 
মহাক্লাজ! নবকষ্ের জন্ম 

নবাধ সিরাজ-উদ্দৌলার হত] 

ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু 
পামপ্রসাদ সেনের মৃত্যু 

কোম্পানীর দেওয়ানি প্রাপ্তি 

কামমোহন রায়ের জন্ম 

বঙ্গাক ১২৯৪ 

১২৯৮ 

১২৯৮ 

১২৯৮- 

১৩৩৬৩ 

১৩৬৩ 

১৩৬১ 

১৩৪০৫ 

১৩৩৭ 

১৩১৬ 

১৩১১ 

১৩১২ 

১৩১৪ 

১৩১৫ 

১৩১৭ 

১৩১৮ 

১৩১৮ 

১৩১৮ 

১৩১৪ 

হঙ্গাধা ১৩৯৬ 

১৩৬১ 

খৃষ্টাব ১৭১০ 

বঙ্গাব ১৩১২ 

১১৩৯ 

খৃষ্টাব ১৭৫৭ 
৬৩ 

১৭৬২ 

১৭৬৫ 

১৭৭৪৯ 

২৭ 



২৮ সাহিজ্য-পরিষ*-পঞ্জিক 

হুগলিতে প্রথম মুদ্রাবন্তপ্রতিষ্ঠা খৃষ্ঠাৰ ১৭৭৮ 

প্রথম বাঙ্গাল! মুদ্রিত পৃস্তক- _হালছেড সাহেবের ব্যাকরণ ১৭৭৮ 

কলিকাতায় প্রথম মুদ্রীষন্ন গ্রন্তিষঠ ১৭৮০ 

কলিকাতা মাদাসা গ্রতিষ্। ১৭৮১ 

মহারাজ কষ্ণন্দ্রের মৃত্যু ১৭৮২।৮৩ 

রাজ! রাধাকান্তের জন্ম ১৭৮৪ 

এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্টা ১৭৮৪ 

স্্রীরামপুরে মুদামগ্ধ ( মিশন প্রেস ) প্রতিষ্ঠা ১৭৯৩ 

বাইবেলের ও আইনের বাঙ্গাল! অন্তবাদ ১৭৯৩ 

প্রথম বাঙ্গাল! ইংরাজি অভিধান ফরষ্টার কৃত ১৭৯৪ 

, মহারাজ নবকৃষ্ণের মৃত্া, ১১শে নভেম্বর ১৭৯৭ 

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ প্রতিষ্ঠা ১৮৯৯ 

প্রথম বাঙ্গাল! গগ্ঠ গ্রন্থ-_-রামরাম বস্থর পপ্রহাপাদিত্য ১৮০১ 

বাঙ্গালায় প্রথম নীতিপুস্তক- -গোলোকনাখ-কত হিতোপদেশের অনুবাদ ১৮০১ 

শ্রীরামপুরের যন্ত্রে কাশীদাসী মহাভারত প্রকাশ ১৮৯১ 

মালদহে এলারটন কর্তৃক প্রথম বাঙ্গাল! বিষ্তালয় প্রতিষ্ঠ। ১৮০২ 

শ্রীরামপুরের যন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রকাশ ৃ ১৮০২ 
বাঙ্গালায় প্রথম ইতিহাসগ্রন্থ__মুক্তীরামক্লত রাজাবলী ১৮৮ 
প্রথম বাঙ্গাল! অভিধান-- পীতাম্বর মুখোপাধ্যারের শন্সিন্ধু ( অমরকোষের 

অনুবাদ ) ১৮৪৯ 

কাশীপ্রসাদ ঘোষের জন্ম, ৫ই আগষ্ঠ ১৮০৯ 

পুরুষপরীক্ষার অনুবাদ ১৮১৪ 

রামমোহন রায়-কত বেদান্তের অনুবাদ ১৮১৫ 

বাঙ্গালী কর্তৃক প্রথম বাঙ্গাল! বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ১৮১৫ 

বাঙ্গালা প্রথম সংবাদপত্র-_-গঙ্গাধর ভট্র।চাধ্যের বেঙ্গল গেজেট ১৮১৬ 

ৰাঙ্গাল! প্রথম জ্যোতিযগ্রস্থ ১৮১৬ 

স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা ন্যূঃ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭ 

প্রথম বাঙ্গালা অন্ধ পুস্তক- জমিদারী হিসাব ৯৮১৭ 

» সঙগীতপুস্তক ১৮১৭ 

প্রথন্ন বাঙ্গাল স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক পুস্তক-_গৌরমোহন কৃত ১৮১৮ 

*শ্রীরামপুরে রামহরি প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গাল! পঞ্জিকা ১৮১৮ 



সাহ্ত্য-পরিষত-পঞ্জিক! 

কেরী সাহেবের “সমাচার -দর্পণ, প্রকাশ 

রামমোহন রায়-সম্পাদি “সংবাদ-কৌমদী' পকাশ 

কেরী সাহেবের “অস্টিবিষ্ঠা' বিষয়ক গ্র্গ 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধা!র সম্পাদিত “সমাচারচক্জরিক।' প্রকাশ 

প্রথম বাঙ্গালা ভূগোল-গ্র 

মখুরামোহন দর্ত-কৃত মুদসোধের বঙ্গামবাদ 

কেরী সাহেবরুত গোল্ড ন্দিথের হংলগুর ইতিহ|সের বঙ্গানবাদ 

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যা-রুত বাঙ্গালায় ইংরাজি-ব্যাকরণ 

গীতগোবিন্দের প্রথম মুদ্রণ 

কবিকঙ্গণ চণ্ীর এ 

অন্নদামঙ্গলের এ 

চৈতন্তচরিতামৃতের এ 
গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর € 

কালীনাথ কণ্ঠক বাঙ্গাল! অক্ষরে খোদিত ভূমগডলের মানচিত্র 

চ্চ মিশন সোসাইটির কুক সাহেবের স্থাপিত প্রথম বালিকা-বিষ্ঠালয় 
বাঙ্গাল৷ নাটকের প্রথম অভিনয়-_-“কলিরাজার যাত্র!” 

রাজ! রাধাকাস্ত দেবের শব্বকল্পগ্রম (প্রথম খণ্ড ) 

বাঙ্গালার জাতিতত্ববিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ( হেমচন্রকৃত ) 

বাঙ্গালীকর্তৃক স্থাপিত প্রথম মুদ্রামন্ত্র ( অগ্রদ্ীপ, কাল্না ) 

বিদ্তান্ুন্দরের প্রণম মুদ্রণ 

ংস্কত কলেজ প্রতিষ্ঠা 

প্রথম নাঙ্গাল৷ পদার্থবিগ্ঠা গ্রন্থ--ণপদার্থবিচ্ঠাসার” 

» . * নীতিবিষয়ক কবিতা পুম্তক--পকবিতামৃত-কৃপ” 

রামষোহন রায়ের উপাসনা-সভ! গ্রতিষ্ঠা 

রামমোহন রায়ের ত্রাঙ্মসমাজ গ্রাতিষ্ঠ! 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ-প্রভাকর' 
মর্টন সাহেব কর্তৃক বাঙ্গালা-গ্রবাদ-সন্বলন 

কালীকুঞ্ণ-কৃত “শিল্পবিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক" 

রামমোহন রায়ের মৃতু 
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক “ভাস্কর” প্রকাশ 

বাঙ্গালায় প্রথম রসায়নগ্রস্থ 

ঈশ্বরচচ্ছ ভট্টাচার্ধ্যরুত জবাগুণতন্ববিষন্ধক গ্রন্থ 

খৃষ্টাব ১৮১৮ 

১৮১৮ 

১৮১৮ 

১৮১৯ 

১৮১৯, 

১৮১৯ 

১৮১৯ 

১৮২৬ 

১৮২, 

১৮২, 

৮ 

১৮২৪০ , 

১৮২ 

১৮২ 

১৮২১ 

১৮২১ 

১৮২১ 

১৮২২ 

১৮২৩ 

১৮২৫ 

১৮২১৮১৮২৬ 

১৮২৪ 

১৮২৫ 

১৮২৬ 

১৮২৮ 

১৮২৯ 

১৮৩৩ 

১৮৩২ 

১৮৩৩ 

১৮৩৩ 

১৮৩৪ 

১৮৩৪ 

১৮৩৫৯ 



সাহিত্য-পর়িধৎ-পঞ্জিক। 

ুদ্রাবর্ধের শ্বাধীনত! লাভ 
রামকুধ পরমহংসদেবের জন্ম, ১৭ই ফেব্রুয়ারী 

বাঙ্গালার প্রথম চিকিৎস! পুস্তক-_মধুহদন গুপ্তের "ভেষজবিধান” 
বর্দমানরাজবাটীর মহাভারত-_আদিপর্ক 
রৃষ্ণনাস পালের জন্ম 
কেশবচন্ত্র সেনের জন্ম 

তত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা 

সংবাদ-প্রভাকর ( দৈনিক ) 

বিবিধার্থ-সংগ্রহ 

মফস্বলের প্রথম সংবাদপত্র--“মুর্শিদাবাদ-পত্রিক। 

' বাঙ্গালায় প্রথম বাঙ্গালার ইতিহাস--গোবিন্দ সেনরুত 
প্রথম ধর্্মতত্ববিষয়ক গ্রন্থ,--“র্ম্মের উৎপন্তি” 

্রাহ্গধর্শ গ্রতিষ্ঠা ( দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ) 
তত্ববোধিনী পত্রিকা 

প্রথম সচিত্র পত্রিকা,--পাক্ষিক 'অরুণোদ, 

মফস্বলে ( বারাশতে ) প্রথম বালিকাবিদ্যালয় 

কালীকৈবল্যদায়িনী প্রকাশ 
' বেখুন কালেজ প্রতিষ্ঠা 

বঙঈগভাষায় প্রথম পরিমিতি-_প্ভূমিপরিমাঁণ বিষ্ঠা” 

ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা 
দাণুর়ায়ের পাঁচালী (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) 

ঘাঙ্গালার প্রথম উপন্তাস,--শ্রীমতী মুলেক্সকৃত "ফুলমণি ও করুণা” 
অর্ধেঙ্গুশেখর মুস্তফির জঙগা 

প্রথম ধারাপাত, ক্ষেত্রমোহনকূত 

চৈতষ্ভচন্দ্রোদয় প্রথম মুদ্রণ 

এস সিকর্্মকারের ওবধ-প্রস্তত বিদ্যা 

কুলীনকুলসর্বান্থ” প্রকাশ 
রাজেক্্রলাল মিত্রের প্রাকৃত ভূগোল 

প্রথম পূর্তকার্য্যবিষয়ক গ্রন্থ--“উপায়-দর্শক” ( এইচ. বেলী সাহেবের কৃত 
চৈতন্ক-ভাগবতের প্রথম মুদ্রণ 
কালীপ্রসর সিংহের মহাভারত--আদিকাওড 
এডুকেশন গেজেট 

খষ্টাৰ ১৮৩৫ 

১৮৩৬ 

১৮৩৬ 

১৮৩৮ 

১৮৩৮ 

১৮৩৮ 

১৮৩৯ 

১৮৩৯ 

১৮৪৩ 

১৮৪৬ 

১৮৪৩ 

১৮৪৬ 

১৮৪৩ 

১৮৪৩ 

১৮৪৬ 

১৮৪৭ 

১৮৪৮ 

১৮৪৯ 

১৮৫০ 

১৮৫১ 

১৮৫১ 

১৮৫২ 

১৮৫২ 

১৮৫৩ 

১৮৫৩ 

১৮৫৪ 

১৮৬৪ 

৯৮৫৫ 

৯৮৫৫ 

১৮৫৫ 

১৮৫৫ 

১৮৫৩৬ 



৬.৮ সাহিত্যা-পরিবগু-পঞ্জিক! 

কলিকাত৷ বিশ্ববিস্থালয় প্রতিষ্ঠা খুষ্টাব ১৮৫৭ 

মহারাণীর ঘোষণাপত্র ১৮৫৮ 

্বারকানাথ বিষ্যাতৃষণের "সোমপ্রকাশ* ১৮৫৮ 

ঈশ্বর গুণের মৃত্যু ১৮৫৯ 
তিলোত্বমা-সম্ভব কাব্য ১৮৬৬ 

“নীলদর্পণ” (ঢাকায় ছাপ! ও বাঙ্গালী কর্তৃক অভিনয় ) . ১৮৬১ 

লং সাহেবের কারাবাগ ১৮৬১ 

ঢাকায় পূর্বববঙ্গ-রঙ্গভূমি প্রথম বাঙ্গাল! সাধারণ নাট্যশাল! স্থাপন) ১৮৬২ 
স্বামী বিবেকাননেের জন্ম-_-১,ই জানুয়ারী ১৮৬৩ 
ভারতবর্ীয় ব্রাঙ্গসমাজ ১৮৬৬ 
রাজ। রাধাকাস্ত দেবের মৃত্যু ১৮৬৮" 

লভ-সমাচার প্রকাশ ১৮৭৪ 

ব্গদর্শন প্রকাশ ১৮৭২ 

কলিকাতান্ন প্রথম সাধারণ বাঙ্গাল! নাট্যশালা স্থাপন-_গ্ঠাশ্যাল থিয়েটার ১৮৭২ 

কষ্ণদাস পালের মৃত্যু ১৮৮৪ 

রমেশচন্দ্র দত্তের ধণ্বেদসংহিতার বঙ্গানুবাদ ১৮৮৫ 

রামকষ্জ পরমহংসদেবের মৃত্যু ১৮৮৬ 

স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু ১৯০২ 
অর্দেন্ুশেখরের মৃত্যু ১৯০৮ 
রমেশচন্ত্র মিত্রের জন্ম ১৮৪০, মৃত্যু ১৮৯৯ 
অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বন্থুর 1'9197751)1) 31£0511)0)£ 

&6 91678111116 0)700£10 31)806 ১৮৯৪ 

[ এই তালিকায় ভ্রম থাকিলে পাঠকগণ তাহা! সংশোধন করিয়া দিলে সম্পাদক বাধিত 

হইবেন এবং তালিক। সম্পূর্ণ করিবার জন্ত অন্ান্ত স্মরণীয় ঘটনার তারিখ পরিষৎ-সম্পাদককে 

লিখিয়৷ পাঠাইলে আগামী বংসর তাহা! প্রকাশিত হইবে। ] 

বান্ধব 
০ 

১। মাননীয় মহারাজ সার চিডালারারনারারি দর ৰাহাছুর, 
কাসিমবাজার, মুরশিদাবাদ। 

২। রাজ! রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দরনারারণ রার বাহাদুর, লালগোলা, মুরশিদাবাদ। 

৩। নি গটামাদািনানানীর যুক্ত বিজয়চন্দ মহাতাপ বাহাছর, কে সি এস আই, 
84 | কে লি আই ই, আই ও এম, বর্ধমান। 
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সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্ভিক! 

সদস্যগণ 
(১) বিশিষ্ট-সদণ্ত 

জীযুক্ত স্থিজেজ্জনাথ ঠাকুর, শাস্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

রর সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ, লগ্তন। 

শ্রীযুক্ত সার জর্জ বার্ডউড, লগ্ডুন। শিরিন 
গদীশচন্দ্র বন্থ সি এস্ আই, সি আই ই, এম্ এ, ্ 

সির না - ৯৩ অপার সারকিউলার রোড, ক ত 

: ই; ডি এস্সি, পি এইচ ডি, 
টা নরসাটির ৯১ অপার সারকিলার রোড, কলিকাতা । 

ৃ স্্রী সিআই ই, এম্'এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি ০ 

স্ত-নিকে তন র, বীরভূম । সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেটি, ডি লিট, শান্তি-নিকে তন, রি ভ্ম 

| শরচ্চজ্জ্র দাস বাহাদুর সি আই ই, 7552 রে 

ি ঠা উ্টাচাধ্য বিগ্তান্থুধি, বি এল্, ক মাণিকতলা স্টাট 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল, কদমতলা, চু'চুড়া!। 
শ্রীযুক্ত অক্ষরকুমার মৈত্রেয় বি এল্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী |. চর 

৬ বন্ধ প্রাচ্যবিগ্যামহার্ণব, সিদ্ধাস্তবারিধি, ৯ বিশ্ব হা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনু উজ 

অ্রবেদী বি ম্ এ, ৮ পটলভাঙ্গ। ই্রীট্, শ্রীযুক্ত রামেজ্রন্ন্দর ত্রিবেদী বিস্তাসাগর, এম্ ০৮০: 

(২) আজীবন-সদস্ত টিনার 

বিহারী ঘোষ কেটি, এম্ এ, ভি এল্, সি এস্ আই, সি আই ] 

রাস ৩৬ জজেস্ কোট রোড, আলিপুর 
| র প্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, লক্ষণহাটা, ভায়। নাটোর, রাজসাহী 

রে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র, ৩৪ স্তামপুরুর ট্্া৫ কলিকাতা রি 

্ শ্রীযুক্ত গৎকিশৌর আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিং 

রাজ। জীযুক্ত গোপাললাল রায়, তাজহাট, রজপুর । 
(৩) অধ্যাপক-সদস্ত 

প1। পঞ্চানন তর্করত্ব, ভট্টগল্লী, ২৪ পরগ' ূ 
রে চণ্ডীচরণ স্বতিভূষণ, স্বৃতিকৃষণ লেন, গরাণহাটা, কলিকাতা রী 
রা হর্গাচরণ সাংখ্যবেদাস্ততীর্থ,ভাগবত চতুষ্পাঠী, ভবানীপুর, 



১৫ 

৫ 

সাছিতা-পরিষশু-পঞ্জিক! ৩ 

(৯) মৌলবি-সাদ্ব 

[ এ পধ্যস্ত কাহারও নাম এই তালিকাভূক্ত হয় নাই।] 

৫) সাধারণ-সদগ্ত--[ক] কলিকাতা । 

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ ব্যারিষ্টার, ৫ রামনারায়ণ ভট্টাচাধ্যের লেন। 
ঞ্ঠ 

ঞ্ু 

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'অক্গয়লজ+, ১১১ আমহাষ্ট স্বীট। 

ডাঃ অক্ষয়কুমার দত্ত, এল্ এম্ এস্, ১ আমহাষ্ট ্টাট। 

অক্ষয়কুমার বড়াল, ১৬ শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান। 
অক্ষয়কুমার বস বি এল্, ১১৭ অন্ষপ্নকুমার বসুর লেন, হ্যামবাজার। 

ডাঃ অঘোরনাথ ঘোষ এম্ বি, ২৮ বুন্দাবন মলিকের লেন। 
অচ্যুতকুমার নন্দী বি এ, বি ই, ৯২1১ অপার সাকু'লার রোভ। 

অজয়কুমার গুপ্ত বি এ, আযাসিষ্টাণ্ট, ট্রাফিক স্থপারিণ্টেণ্ডে্ট, হ, বি রেলওয়ে । 

অজয়চন্দ্র দত্ত বি এ, ব্যারিষ্টার, ৯১ হাঙ্গারফো ইরা । 

অজরচন্দ্র সরকার বিগ্ভাবিনোদ, এইচ এ এস, ৯ বিশ্বকোষ লেন, বাগ্বাজার। 

অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, জিওলজিকাল সার্ভে অব ইত্ডিয়া৷ অফিস। 

অতুলচন্দ্র ঘটক বি এ, ১।২এ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা । 

অতুলচন্দ্র মিত্র, ২ শিবু বিশ্বাসের লেন, দক্জিপাড়া । 

অতুলচন্দ্র সেন কে) এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ২৪ হারিসন রোড । 

অতুলচন্দ্র সেন (খ), ৫।১ যহনাথ দের পেন, ব্হুবাজার । 

অধরকৃষ্ণ বস্থ, আসিষ্টান্ট কেমি&, ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন, 

৯* মস্জিদবাড়ী ষাট । 

অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, ৫১ বীডন রো, দর্জিপাড়া। 

অনঙ্গমোহন পাল, ৫৮1৫৯ বলরাম দের ই্রাট, যোড়ার্সাকে। 

. অনঙ্গরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ২৮1১২ নকুলেশ্বর ভষ্টাচাধ্যের লেন, কালীঘাট। 

অনস্তচরণ ভট্টাচাধ্য, ১৪৭ অপার চিৎপুর রোড । 

অনস্তনারায়ণ সেন, এসেসার, ইন্কাম্ টেক্স আফিস। 
কুমার অনাথকৃষখ দেব, ১৬ রাজা নবকুষ্ের ট্রাট, শোভাবাার | 

অনাথনাথ ঘোষ, ১৩৪ কর্ণওয়ালিস স্ট। 
অনাথনাথ মল্লিক, ৪৮ মুক্তারাম বাবুর গ্রীট, চোরবাগান। 

অনিলচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এ, ১২ লোয়ার চিৎপুর রোড। 

অগ্ুকৃলচক্জর বনু, বন্থু দত্ত কোং, ১৬৭ ধর্মতলা স্রীট, চাদনী । 

অনুকৃলচন্্র মুখোপাধ্যায়, ১১৪ হরিশচন্ত্র সুখাঞ্জির রোড, ভবানীপুর । 

€ 
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সাহিত্য-পরিষণ-পাঞ্জিক। 

শীযুক্ত 'সপূর্ববকুষণ ঘোষ, ৬১1৭ বীডন ক্র, সিমলা । 
অপূর্বচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি এল, ৯ সে্ট জেম্স্ স্কোয়ার । 
অবতারচন্দ্র লাহা, ৭৮1১ বলরাম দের স্াট। 

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মি আই ই, € দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, ফোড়ার্সীকো। 

অবিনাশচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল্, ৭৯ পটলডাঙ্গ। সীট । 
অবিনাশচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, নি 'এল্, ৮১ কাশীঘোষের লেন, সিমল! | 
অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, কে), ব্যানার্ষি কোং, ৭ সোয়ালো৷ লেন, 

মথবা ৪ রমানাথ মজুমদারের লেন। 

অবিনাশচন্ বন্দোপাধ্যায় বিগবিনোদ, ৰ এ, (খে) ১৮৪ ছকু খানসামার লেন। 
অবিনাশচন্ত্র বনু, ১৩ নয়ান51দ দণ্ডের ষ্টাটু। 

রায় বাহার অভিলাধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেপুটা কমিশনার অব একসাইজ এও 
সল্ট, নিহার উড়িম্যা, ৫৯ বেচ চাটটুধ্যের স্াট। 

অমরকৃষ্ণ দত্ত, ৭ কারবাল৷ ট্যাঙ্ক লেন। 

অমরচন্্র বোথরা, ৩৯ আরমাপ্য়ান ট্রাট। 

অনরনাথ পালিত এম্ এসপি, বি এল্, মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক, 

৩৩ ছুর্গাচরণ মিত্রের ট্টাট। 
ডাঃ অমরেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'এল্ এম্ এন্, ৩৪২ ৰাডন টা 

অমরেশ শিকদার, ৫১ ররেল একস্চেঞ্চ প্লেদ্। 
অমলেন্দু গুপ, ১৩ কপালাটে1ল। "শন, নহুবাজার । 

অনুল্যকৃঞ্ণ চৌধুরী, ৬ মহেন্দ্র বন্ুর লেন, শ্ঠামবাজার। 
কবিরাজ অমূল্যচন্দ্র বৈগ্ঠরদ্ু, ১৫ সেন্ট জেম্স লেন। 
ডাঃ অমুলাচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এম্, ১৪ গড়ৰাড়ী রো।ড, খিদিরপুর | 

অমুল্যচরণ বিস্তাভূষণ, "১১ মাণিকতলা৷ ট্টাটু। 
অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, ২ শিবশস্কর মল্লিকের লেন, গ্রামপুকুর | 
অমৃতলাল দত্ত, ৩৪ ফকীরটাদ চক্রবর্তীর লেন। 
অমৃতলাল বন্থ, ৯১ রামচন্ত্র মৈত্রের লেন, কম্ুলিয়াটোল!। 
অমৃতলাল মল্লিক, ১ শিকদারপাড়। দ্র । 
ডাঃ অমৃতলাল সরকার, এল্ এম্ এস্, এফ. সি এস্, ৫১ শীখারিটোল! লেন। 
অন্বিকাচরণ উকীল এম্ এ, শ্রমবায় বিল্ডিংস্, ১ করপোরেশন টি | 
অন্বিকাচরণ দে বি এ, ৩৫ পটলডাঙ্গ। স্াট্। 

ডাঃ অধিকাচরণ মন্ুমদার এল্ এম্ এন্, ৮৯১ গ্রে স্ট। 
মাননীয় কুমার অরুণচঞ্জ সিংহ বাহাহর, ১ হারিংটন কীট, চৌরজী। 



স।হিতা-পরিষৎ-পল্জিক ৩৫ 

শ্রীযুক্ত অরুণ সেন, ব্যারিষ্টার, ৮* 'লায়ার সাকু'লার রোড । 

৮». অধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্য!য় বি এ, এটধি, ১১।১ গাঙ্গুলির লেন, বড়বাজার । 
»  অশ্বিনীকুমীর ঘোষ এম এ, রিপণ কলেজের মধা'পক, ৪৮ ব্রজনাথ দত্তের লেন । 

৬* » অশ্বিনীকুমার চক্র4গা বি এপ্, হাভকোর্ের উকীল, ৬৯১ সিকদারবাগান স্ট্রীট । 

» অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ১৭ ফুলবাগান রো, ঈটালি। 

» অসিতকুমার মুখোপ।ধায় বি এ, ৬৮।৭।১ দর্গীচরণ মিত্রের ষ্টাট। 

* অহীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এস্ সি, ১৫ কলেছ স্কোয়ার । 
» অসিতারঞ্জন বন্দ্যোপাধা য়, উকীল, ১০এ বেখুন রো। 

৬৫ কুমার শ্রীযুক্ত 'অসীমরুমণ দেব বাঁহাছ্ব, ১1১ রাঁজা নবরুষেঃর ষাট । 
শ্রীযুক্ত আনন্দকুষ্ণ সিংহ এম্ এ, বি এণ্, বিপণ কলেজের অধ্যাপক, 

৪০ সীতানাথ রোড, কাসারীপাড়া । 

» আনন্দগোপাল মুখোপাধায়, বি এসসি, বি এল্, ৩৬ গ্রে সীট । 

» আনন্দচন্ত্র সেন, 'বণিকূ প্রেস, ৬" মুজাপুর হাট । 

» আননামোহন সাহা, ১৩৮ মুক্তারাম বাবুর দ্বীট। 

৭* » আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, “নাটামন্দির', ১১৪।২।১ মাণিকতঙ্গা স্াট । 

* ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকা, ১এ কয়সার ট্টাট, শিয়ালদহ। 

» আভাসচন্দ্র ঘোষ বি এ, ৩ জগনাথ সুরের লেন। 

» আমোদকুষ বাগচী, ১৯১ গুলু ওস্তাগর গলি? 

আশুতোষ ঘোষ বি এল্, ২২ রামচা নন্দার লেন। 

৭৫ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্ এ, এন্ এল্ বি, 
৬ সানি পাক, বালীগঞ্জ। 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত, জমিদার, ৩ পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট । 
* আশুতোষ ধর, ৫০1১ কলেজ ট্রাট। 

» ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধায় কে) এল এম্ এস্, ৫১ রতন সরকারের গাঙেন সীট । 

মাননীয় বিচারপতি ডাক্তার সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় খে) সরন্বতা, শাস্ত- 

বাচস্পতি, কে টি, সি এস্ আই, এম্ এ, ডি এল, ডি এস্ সি, এফ আর্ এ এস্, 
এফ আর্ এস্ ই, এফ এ এস্ ধি, ৭৭ রস| রোড, ভবানীপুর । 

৮* শ্রীযুক্ত ডাঃ আগুঢভোষ মুখোপাধ্যায় গে) এল্ এম্ এস্, করিকাত। মিউনিসিপ্যালিটীর 

স্তানিটারী ইন্সপেক্টর, ১৪ গোয়াবাগান লেন। 

* আগুতোষ শাস্ত্রী এম্ এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক । ্ 
ইন্দুডূষণ নাগ, ৩৫।১ সাঁপেন্টাইন লেন। 

». ইন্দৃভূষণ ভট্টাচার্য্য, ৫৪ চুণাপুকুর লেন, বৌবাঁজার | 
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সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এন্, এম্ ডি, ৭* হ্থারিসন রোড। 
৮৫ * ইন্দুপ্রকাশ গঞ্গোপাধ্যায়, “গাঙ্গুলি হোম”, ১৭১ লোয়ার সারঞ্চলার রোড । 

ইন্দুস্ূষণ সেন এম্ এ, বি এল্, ব্যারি্ার, ৫৭।১ হরিশ্ন্দ্র মুখার্জি রোড, 

ভবানীপুর । 

রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র ঘোষ এম এ, ১/৩ প্ররেমচা? বড়াল স্্ীট। 
উপেক্দ্রচন্ত্র বন্দ্যে পাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৩১ ষষ্টাতল৷ রোড, নারিকেলভাঙ! ৷ 

উপেন্দ্রনাথ ঘোবধাল এম এ, ৬ বাছুড়বাগান রো । 

ডাক্তার উপেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী এল্ এম্ এস্, ৫৮1১ হরিঘোষের স্ট্রীট । 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), জি এফ. কেল্নার এও কোম্পানীর আফিস, 

৩২ চৌরঙগী রোড। 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (খ), ৮ ধমানাথ কবিরাজের লেন, বহুবাজার । 

উপেন্দ্রনাথ বস্থ্, ১৫ চড়কভাঙ্গ! রোড, বেলেঘাটা। 

উপেন্দ্রনাথ বেজ, ১১৩ নাশিকতলা ই্াট। 

ডাক্তার উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এমডি, লেফ টেনাণ্ট কর্ণেল, ৫৬ মির্জাপুর স্ীট । 

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, ১৯ কলুটোল৷ কাট । 
উপেন্দ্রলাল বক্সী বি এ, হিন্দুক্কুলের শিক্ষক, ২১৮ কর্ণওয়ালিস সরা । 

উমেশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ৯৪ বহুবাজার ই্টাট। 

উমেশচন্দ্র বস্থ, ১৩ পটলডাঙ্গ। ষ্টাট। 

ধতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরেক লেন, যোড়াসাকো।। 

খবিবর মুখোপাধ্যায়, ৮৮ “গারাচাদ রোড, টালি। 

ডাক্তার একেন্দ্রনাথ থোব, এম ড, এম এস্ সি, ২১ কণওয়ালিস স্রাট। 
মৌলবি ওয়াহেদ (হাসেন, বি এল, ৯ হালসীবাগান রোড । 
কমলকৃষ্ণ সাহা কে), ১৮ ছুগাচরণ মুখোপাধায়ের স্বীট, বাগব।াজার । 

কমলকৃষ্ণ সাহা বি এল্ খে), ৪৩ সাকু লার গাঁডেন রীচ রোড, খিদিরপুর | 

ডাক্তার কমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্ বি, ৩৬ স্থরি লেন। 

কমলেশচন্্র বক্সী বি এ, ৮* কলেন্গ ট্রাট। 

করুণাকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি ই, ডিস্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ৭১ ল্যান্স ডাউন রোউ। 
করুণাচন্দ্র মজুমদার, ৫ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার । 

করুণাময় চট্রোপাধ্যায়, ৬৭ স্ৃকিয়া ট্রাট। 

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, ৭৩ ল্যান্স ডাউন রোড । 
কালিদাস নাগ এম্ এ, স্কটিস্ চাচ্চ কলেজের অধ্যাপক, জুওলজিকটাল গার্ডেন, 

আলিপুর । 



১১৫ 

১২৪ 

১২৫ 

১৩৭ 

১৩৫ 

১৪৪ 

সাহিতা-পরিষত-পঞ্জিকা ৩৭ 

শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (ক), ১ দরমাহাটা ১ম লেন। 

কালিদাস বন্দোপাধ্যায় ে), ২ জগনা৭্ সুরের লেন। 

কাপিদাস রায় ীধুরী, বি এল্, ৫১ পন্মপৃকুএ রোড, ভবানীপুর | 

কালীকুমার দাস, কাশীপুর রোড ষ্টেসন, ই বি এস্ আর, কাশীপৃর, কলিক।ত| 

কালীকুমার বনু, ২ কানা? সাগ্ডেঘের লেন, শ্তামবাজার । 

কালীচরণ ঘোষ, ৪৬ আমহাষ্ট রে! । 

কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিদ্টারত্ব, এফ. আর এ এম্, এফ. আর এচ. এম্, 
এফ. আর সি আই, ২এ মধুস্থদন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, টাল|। 

কালীচরণ মিত্র, ১৮ ঘোষের লেন। 

পণ্ডিত কালীরুষ্ণ ভট্টাচার্য, ৫১1১ স্থুকিয়া ষাট । 

কালীরুঞ্চ দেন, বি এল্, ১৩৭1৭ বেলেঘাট।| 'রাড। 

কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়, হাই স্কুণের শিক্ষক, গুপ্তিপাড়া, 
৭০ অপার চিৎপুর রোড। 

কাঁলীগ্রসন চট্টরজ এম্ এ, ৩৪ আশ্ততোষ দের গন, রামবাগান | 

কালী প্রসন্ন চক্রবর্তী, টাউন স্কুল, শ্যামপুকুর ষ্টাট, কণিকাতা। 

কালীপ্রসয দাস গুপ্ত এম্ এ, ২1১ ।হাঁগপকুড়িনা গলি। 

কবিরাজ কালীভূষণ সেন কবিরদ্ব, ৩ ধুঁমারটপা ্টাট। 

কিরণকুমার বন্থু এম্ এ, ২৭ বনমা'ণ। সরকার ট্রাট, কুমারটুলা। 

কিরণচন্ত্র ঘোষ, ২৮।১।১ অখিল মিস্ত্রার শেন। 

কিরণচন্ত্র দত্ত, 'লক্মী-নিবাস', ১ লক্ষী দত্তর লেন) বাগবাজার। 

ডাঃ কিরথেন্দ বোষ, ডি পি এ. (লগুন ), ডি টি এল্ এগ এচ. (কেম্বি অজ), 
এল্ এম এম (কলিকাতা ),৮* করপোরেশন ষ্টাট। 

রায় বাহাদুর কিরণচন্ত্র রায়, কাশীপুর । 

কিরণশক্কর রায়, বি এ ( অকৃসন ), ৪8 ইউরোপিয়'ন এসাইলাম হেন। 

কিশোরীমোহন গুপ্ত এম এ, বঙ্গবাসী কলেজের অধাপক, 
১৮।১ ওল্ড বৈঠকথ|ন| ২য় লন। 

কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২ কৈলাস দাসের লেন। 

কুঞ্ধবিহারী দত্ত, ৮ জগনাথ স্থরের লেন। 

ডাক্তার কুঞ্জবিহায়ী মণ্ডল, ১৭ উপ্টাডিঙ্গী মেন রোড। 

কুঞ্জবিহারী সাহা, বিডন স্কোয়ার পোষ্টাফিসের ক্রার্ক | 

কুমাররৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটপি, ১০ হেস্িংস্ ্ টাট। 
কুমারকষণ মিত্র) জমিদার, ১৪ 'আহিরীটোল। টাট। 



৬৮ 

১৪৫ 

১৫5 

১৫৫ 

১৬৩ 

১৬৫ 

তী 

১৭০ 

সাহিত্য-পরিবু-পঞ্জিকা! 

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এটধি, ৪ হোষ্রীংস্ স্বীট। 

কুমুদমোহন দাস গুপ্ত বি এ, ৭৪1১১ আমহাষ্ট ফ্রাট। 

কুমদবিহারী সেন, ৪৪ ব্রজনাথ দত্তের লেন। 

কুমুদ্রঞ্জন রায়, ৭* হূর্গীচরণ মুখাজি ষ্টাট, বাগবাজার | 

কুলদাকিঙ্কর রায়, বি এল্, ৫৯ মআামহার্ট হট । 

কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্র, বি এ, ১৫ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, ১৯ কালীকুমার বন্দোপাধ্যায়ের গলি, টাঁল|। 
কষ্ণকমল মৈত্র এম্ 'এ, বি এল্, ৯১ হাজরা "রাড, ভবানীপুর । 
রায় কঞ্চকালী মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, বিএ, প্রেসিডেন্সি ডিবিশনের কমিশনারের 

পাশনাল আসিষ্টাণ্ট, চার্ণক প্লেস্, লালদীঘি। 

। ক্ষ্ণকিশৌর গুপ্ত বি এ, ২৭ গ্রে স্াট। 

ডাক্তার কষ্চকুমার ঘোষ, এল্ এম্ এস, ৯৩ আমহাষ্ট স্্রট। 
রুষ্ণচন্দ্র কু এম্ এ, বি এল্, ৩২৩৩ ফকীরচাদ চক্রবর্তীর লেন। 

কষ্দাস বসাক, ১১ যোগেক্স বসাক রোড, বরাহনগর | 

কৃষ্ণদাস রায়, ১৭ হরচন্জ মলিকের লেন, হাটখোলা | 

কেদারনাথ মিশ্র, দক্ষিণ সি'তি, শীহলাতল!, কাশপুর পোঃ। 

কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, পভচ্চনা”-সম্পাদক, ৪* চাষাধোপাপাড়া ষ্টাট। 
পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব, গবর্ণমেণ্ট. জ্যোতির্বিং, ২৬ গ্রে গ্রাট। 

সার কৈলাসচন্জ্র বন্থু, রাঁয় খাহীছুর, কে সি আই হু, ১ সুকিয় ষ্াট। 

ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্বনিধি, বি এ, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 

ক্ষিতীশ ঘোষ, ভূকৈলাস রান্জবাটা, খিদ্িরপুর । 
ক্ষীয়োদনারায়ণ ভুয়া এম্ এ, নি এন্, ৭৯ রস! "রড, ভবানীপুর । 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিগ্ভাবিনোদ এম্ এ, ২৬ হরলাল মিত্রের ট্টট, বাগবাজার। 
ক্ীরোদভূষণ সেন গুপ্ত, ক 1 সেন এগ্ড ব্রাদাস? ০* মুজাপুর স্রাট। 
ক্ষেকালী ঘোষ, ৯ রাধানাথ বস্থুর শেন। 

ডাঃ ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭০ আমহাষ্ট স্রীট । 

ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যকণ্ঠ, ২৯ বেণিরাপুকুর রোড, ইটাললী । 

ক্ষেত্রমোহন ঘোষ বি এল্, উকীল, হাইকোর্ট, ৬ বলরাম বস্তু ঘাট রোড, 

ভবানীপুর । 

ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৮৪ রাজ। রাজবল্লভ স্ট্রট। 

ক্ষেত্রমোহন বস্থ ৰি এ ৯1৩ মেছুয়াবাজার স্ত্রী । 
খগেন্দ্রচন্ত্র বস্থ, ৫৯ পঞ্পপুকুর রোড, ভবানীপুর । 



সাহিতা-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৩৪ 

শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ গুপ্ত, ৩৫ চাধাধোপাপাড়া ষঈট। 
এ. খগেক্জনাথ চট্টাপাধ্যার বি এ, এটণি (ক ), ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, 

যোড়ানাকো। 
». খগেন্্রনাথ চট্টোপাধায় (খ ), ৩০1৬ মদন মিত্রের লেন। 
» থগেন্্রনাথ দে বি এ, এটর্ণি, ২৮ কর্ণওয়ালিস স্বাট। 

১৭৫ » খগেন্ত্রনাথ মিএ এম্ এ, ৬ বীডন রো। 
৮. গগনচন্দ্র বিশ্বাস বি সি ই, ৩৩১ হারিসন্ রোড। | 
» গগনেন্ত্রনাথ ঠাকুর, ৫ দ্বারকান।থ ঠাকুরের লেন, যোড়।মীকো। 

» গঙ্গাধর বন্দোগাধায় এম্ এ, বি এল, ৯২ মেছুয়ানাজ।র ঈট। 

৮» গিঙ্গানারায়ণ পার এম্ এ, আহ এম ও, ২৬ চক্তরবেড়িয়া রো।৬, নর্থ ভবানাপুর। 

» গজানন বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, বি এন, ৬ রামনাবায়ণ উদ্রাচ।ফোর লেন। 

মহামহে|পাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণন|থ পেন বিছা নাঁধ, কবিভূধণ, এম এ, এল্ এম্ এস্, 
৬৫ বীডন ই্রাট। 

১৮০ 

শ্রীযুক্ত গণপতি রায় বিগ্ভাবিনোদ, ২০ সীতারান খোব ইাটি। 

» গণপতি মরকার |বগ্(রদ্ব, ৬৯ বেলেঘ|টা মেন বোড। 

« গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ৪1৪ শিবশ্ধর মল্লিকের লেন, শ্বামপুকুর। 

» গিরিজামোহন সাগ্ঠাল, বি এল্, ৬১ মেছয়াবাজার ষ্টাট। 

» গিরিশচন্দ্র দ্ত, ৬৬ গৌরীবেড়ে লেন। 
ডাক্তার গিরিশচন্দ্র দে, এল্ এম্ এম, ৩২২ দক্ষিণ চক্রবেড়ে রোড, ভবানীপর। 

» গিরিশচন্দ্র বস্থ এম এ, এফ আর্ এ এস (লগুন ), এফ. দি এস, 

১১৩ লোয়ার সাকুলার রোড। 

গিরীন্ত্র মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, ৪ রাধানাথ বন্থুর লেন, গোয়াবাগান। 

গিরীন্্রকুমীর সেন এম্ এ, গবর্ণমেপ্ট কমারশিয়াল কলেছের মধ্যক্ষ, 

৩০২ বহছুবাজার স্রাট। 

১০৫ 

১৯০ 

এ গিরীন্দরন্ত্র ভৌমিক, ৫৫1৭ গ্রে ট্টাট। 

ডাঃ গিরীন্ত্রশেখর বস্থ এম্ বি, বি এস্ সি, ১৪ পার্শাবাগান লেন। 

মহামহোপাধার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, 

১৬ পটলডাঙ্গ! গ্বীট। 

শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন এম্ এ, বি এল্, হরিশ মুখার্জির রোড, ভবানীপুর । 

১৯৫ র্ গুণালঙ্কার মহাস্থবির জানরদ্ব, কবিধ্বজ, ৫ ললিভমোহন দাসের লেন, বহুবাজার । 

এ গুণেম্ত্রনাথ বনু মল্লিক, ১৫।১৬ হরিঘোষের হাট, দর্গিপাড়া। 

৯. গ্ররুদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ, ১২ মদনমোহন চাটুর্যের লেন, যোড়াসাকো। 
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সার শ্রীদুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যার, নাইট, এম্ এ, ডি এল্, পি এইচ ডি, 

১৯ যৃঠঠীতল! রোড, নারিকেলডাঙগ।। 

শ্রীযুক্ত কবিরাজ গুরুপ্রসন্ন সেন, ১৬।১৭ কুমারটুলী বাট । 
2২৩০ & 

৪ 

২১৩ ৬ 

২১৫ ॥ 

গোকুলটাদ দত্ব, ৯২ বীডন গ্ীট। 
গোকুলঠাদ বড়াল, ৮ হিদারাম বানার্জির লেন, বহুবাজার। 
গোপালচন্ত্র গুপ্ত, ৫ মিড ল্টন ষ্বাট। 
গোপালচন্ত্র চক্রবর্তী বি এল্, এম আর্ এ এস্, এম্ আর এস্ এ, 

৭২ রস! রোড, ভবানীপুর । 

ডাক্তার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, ১।৬ প্রেমটাদ বড়াল স্ীট । 
ডাক্তার রায় গোপালচন্ত্র মুখোপাধার বাহাদুর, এম্ বি, ১০1১ সেপ্টজেম্স্ স্বোয়ার। 

গোপালচন্ত্র সেন এম্ এ, বি এল, এফ. সি এন্, ৭৩১ স্ুকিয়া গ্রীট। 
গোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, ৩১ বীন রো, দর্িপাড়| । 
গোপীনাথ মল্লিক বি এ, ১১১ শিকদারপাড়া ক্রীট, বড়বাজার । 

গোপেন্ত্র সরকার, প্রোপ্রাইটার,-_-মেসার্সজি সরকার এণ্ড কোং, 
১৩1১ হারিসন রোড। 

গোবিন্দচন্দ্র দে রায় এম এ, বি এল, ৫৪ পল্সপুকুর রোড, ভবানীপুর । 

গোবিনদলাল দত্ব বর্ধা, ১৮৪ অক্র.র দত্তের লেন, বুবাজার । 
গোলোকেন্দ্রনাথ দে, ১২ আঁখল মিল্ত্রীর লেন। 

গোষ্ঠবিহারী আটঢ্য, ১৭ গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন, আমড়াতল। । 

গোষ্টবিহারী কু প্রামাণিক, এসিষ্টাণ্ট, বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট্, পি ভব্িউ ডি, 

২৩এ প্রেমটাদ বড়াল স্্রীট ৷ 

গৌরহুরি সেন, চৈতন্ত-লাইব্রেরী, বীডন স্রাট। 
চণ্ডীচরণ বন্ধ, ১৩1১ নয়ানচাদ দত্তের ইট । 

চণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

চন্্রভূষণ ভাছড়ী বি এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, কেমিক্যাল 

লেৰরেটারী, ৭ সিমলা স্ীট। 
» চন্রভূষণ মৈত্র এম্ এ, ১২ শঙ্কর ঘোষের লেন। 

২২০ সার শ্রীযুক্ত চন্ত্রমাধব ঘোষ, নাইট, ৮ চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সীট, ভবানীপুর । 
শ্রীযুক্ত ডাঃ চন্ত্রশেখর কালী, এল্ এম্ এস্, ১৫* কর্ণওয়ালিস স্্রট। 

» টারুচন্্র গোম্বামী, আই এস্ ও, ১৬ ডালিমতল! লেন। 
চারুচন্জর চন্রোপা্যার বি এ, সেক্রেটারী-_কলিকাত। করপোরেশন, 

৫ করপোরেশন কীট । 
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শ্রীযুক্ত চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, *প্রবাসীপ্র সহকারা সম্পাদক, 

২৫ 

২৩, 

২৩৫ 

২১০1৩।১ কর্ণওয়ালিস্ ্ীট। 
চারুচন্ত্র বন্থ, এম আর্ এ এস্, ১ শঙ্কর ঘোষের লেন। 

চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, (ক) জ্যোতিষী, ৫ ্রীনাথ দাসের লেন। 

চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য (খ) এম এ, ৫১১ স্বুকিয়!ট্াট। 
চারচন্ত্র মল্লিক, ২৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন, পটলডাঙগ।। 

চীরুচন্ত্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ (ক), ৩ কালীমিত্রের লেন। 

চারুচন্ত্র মিত্র (খে), ১২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

চারুচন্্র সিংহ বি এল্, ৮1২ শীখারীপাড়া! রোড, ভবানীপুর । 

চিত্তরঞ্জন দাস এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ১৪৯ রম! রোড। 

চিততসুখ সান্তাল বি ই, ৫৫ পি শীখারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। 

চিন্তাহরণ ঘটক, ডেফ এণ্ড ডাম্ স্কুল, ২৯৩ অপার সাকু'লার রোড। 

চিরম্ৃহৎ লাহিড়ী, ডেপুটি ম্যানেজার-_“ঠাকুর রাজঠ্েট,” ৮ জরিফ স্ লেন। 

রায় চুনিলাল বস্থ বাহাছুর এম্ বি, এফ. সি এদ্, আই এস্ ও, 
২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন, হ্রামবাজার। 

চুনিলাল সরকার বি ই, ৬১ ডায়মণ্ড হারবার রোড, খিদিরপুর। 
* জগদিন্্রনাথ ঠাকুর, ৫১ রতন সরকারের গার্ডেন ট্রাট। 

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্ত্রনাথ রায় বাহাদুর, ৬ ল্যান্পডাউন রোড, ভবানীপুর । 

২৪* শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস বি এল্, ৩০1১ বৈঠকখানা রোড। 

২৪৫ 

৫৩ 

জগবন্ধু মৌদক, ২০ রামকাস্ত বন্ুর ক্্াট, কাটাপুকুর, বাগবাজার। 

জলধর সেন, ও নন্দকুমার চৌধুরীর লেন। 
জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এশ্, ৫১ ছূর্গাচরণ মিঘ্ের স্্ীট। 

জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫ রামকান্ত বস্থুর স্ীট। 

জালিম সিংহ প্রীমল, ১১৩ হ্যারিসন রোড। 

ডাঃ জিতেন্ত্রনাথ মজুমদার এম্ ডি, ২০৩1১ কর্ণওয়ালিস স্্াট। 

দিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল্, ৩৩ হরিশ মুখার্জির রোড, ভবানীপুর । 

জিতেন্্রনাথ রায় (ক), ৪৫ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 

জিতেন্দ্রনাথ রায় খে) বি এ, জমিদার, ৬ বারাকপুর ট্াঙ্ক রোড, টাল! । 

জিতেম্ত্রনাথ রায় চৌধুরী বি এ, ২৩১ অথিল মিস্ত্রীর লেন। 
জিতেন্ত্লাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৮৪ লীতারাম ঘোষের স্্াট। 

ত্বীবনধন চক্রবর্তী, ৩৩ ঘোষের লেন। 

জীবনহরি মুখোপাধ্যায় বি;এল্, ২১ গড়বাড়ী রোড, খিদিরপুর । 

৬ রী 
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শ্রীযুক্ত ডাঃ জে এন্ ঘোষ এম্ ভি, ৬৫।১ বীভন ্রীট। 
২৫৫ » জেকেদাসগুপ্ত বি এস সি, এ এম্, আই সি ই, এ এম আই, এস্ ই, 

ডিছ্বান্ট ইঞ্জিনিয়ার, পাবনা । 

জে এম মিত্র বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ৮ হরিপাল লেন। 
জ্যোতিঃগ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, ৭ শ'খারিটোল! লেন। 

জ্যোতিস্্ষণ ভাছুড়ী এম্ এ, এফ. সি এস্, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক । 

স্্যোতিশ্ন্ত্র ঘোষ কণ্ট কর্, ৩৫1৬২ পন্পপুকুর রোড, ভবানীপুর । 

জ্যোতিশ্চন্ত্র বৃন্থ এম্ এ, বি এল্, ১৪ রায়বাগ।ন ফা । 

জেযোতিশ্চন্্র মিত্র এম এ, বি এল, কণ্টেলার, ১ অবিনাশ মিত্রের লেন, 

দঞ্জিপাড়া। 
জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ৩ মোহনবাগান রে! । 

স্তানেন্্রনাথ ঘোষ বি এ, ৫২ শ্যামবাজার ই্্রাট। 

জ্ঞানেন্ত্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্, ৪ উইলিয়ম্স্ লেন, টাপাতলা । 

জ্ঞানেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক, ১৯ ফারণ রোড, বালীগঞ্জ। 

জ্ঞানেন্ত্রনাথ রায়, (ক) ব্যারিষ্টার, ১ ওল্ড বালীগঞ্জ রোড । 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় (খ), ২৮১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। 
জ্ঞানেন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী, সাতক্ষীরা হাউস, কাণীপুর। 
ডাঃজ্ঞানেন্ত্রনারায়ণ বাগচী এল্ এম্ এম্, ৫ মুক্তারাম রে! । 

জ্ঞানেন্ত্রমোহন দাস, ৫৪ বাগবাজার স্্ীট। 
তারকচন্দ্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, ৫২।৫ কীসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 
তারকনাথ রায় ৬৭৮ বলরাম দের স্ট্রীট । 

রায় সাছেব তারকনাথ সাধু বি এল্, ৯ মদনমোহন চাুর্যের লেন। 
তারাকৃষ্ণ শীল, ১১০ আহিরীটোলা স্্রীট। 

তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, “মহামায়! কুটার”, ৮ পটলডাঙ্গ কীট । 
তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্ভাবিনোদ, বিএ, ৩১ রতন নিয়োগীর লেন। 

ডাঃ ভিদকড়ি ঘোষ এল্ এম্ এস্, ২৩১ বেণেটোলা ক্রীট, শোভাবাঙার | 
ভূলসীদাস কর এম্ এ, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক, ৩২ মীরজাফর লেন । 
তুলসীদাস বল্যোপাধ্যায়, ৬৫।১ শাখারিটোলা লেন, বহুবাজার। 

ব্রলোকানাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ কালীঘাট রোড। 
ডাঃ দক্ষিণারঞকন দাদ, এল্ আর সি পি এও এস্ এল্ এফ. পি এস, এল্ এম, 

৭১ স্থায়িসন পোড। 
দক্ষিণারঞ্জন দিত মন্ভুমদার, ৯৬ বেলতলা রোড়, কালীঘাট। 

-উ 
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যুক্ত কবিরাজ দক্ষিণারঞজন রায় চৌধুরী, কবিভূষণ, এল্ এম্ এস্, ৯৬১ গ্রে াট। 
১ 

২৮৫ » 

২9৬ 

দয়ালচন্্র বন্থ, ৫০ মির্জাপুর গ্রীট। 
দামোদরদাস বর্ধন্, জমিদার, ৫৫ ক্লাইভ স্ীট। 

দীননাথ দত্ত, ১২ কালীকুমার:বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, টাল! । 
দীনমাথ বন্থ, ৬ আপার সাকুলার রোড । 

হর্গানারায়ণ মিত্র, ৩ কিশোরালাপ মুখোপাধ্যায়ের লেন। 

কবিরাজ হূর্গানারায়ণ সেন শীল্ী, ৯৬১ মস্জিদবাড়ী গ্রাট। 

দর্গীশঙ্কর ভট্টাচাধ্য, জিওলজিকাল সার্ভে অব ইত্ডিয়া, ২৭ চৌরঙ্গী রোড । 

দেবক্ঠ বাগচী, ১৩ রামকুমার ঘোষের লেন। 

মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ'সর্বাধিকারী এম্ এ, বি এল্, এল্ এল্ ডি, 

০৯৫ 

৩৬ ৫ 

৩১৬. 

নিআই ই, ২৭ লুরি লেম। 

জীযুগ্ত ডাক্তার দেবপ্রসা? সান্ঠাল, এল্ এম্ এস্, ১৩ রাঁধানাথ বন্থুর লেন। 
দেবব্রত বিষ্তারা্র, এম্ এ, ৭১২ স্ুকিয়া ্্রাট। 

দেবেন্দ্রচন্্র মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ৬৯ সাপেণ্টাইন লেন। 
দেবেন্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭ গৌসাই লেন, বাগবাজার | 

দেবেন্দ্রনাথ পাল বি এল্, ২৩২২ আপার চিংগুর রোড। 

দেবেন্রনাথ বেজবড়, য়া বি এ, ৪০১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
দেবেন্দ্রনাথ ভ্টাচার্্য, ভট্টাচাধ্য এণ্ড সন্, ৬৫ কলেজ স্ট্াট। 

দেবেঙ্জনারায়ণ মিত্র, বি এল্, উকাল, ৪ কান্ডিক বসুর লেন, হাতিবাগ।ন। 

দেবেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ, “দি ক্লোজ”, ১০৬২ শ্তামবাজার ই্্রাট। 

দেবেন্ধ প্রসাদ রায়, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, সাউথ রোড, ইটালা। 

দ্বারকানাথ চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, ৭২ রসারোড, ভবানীপুর । 

ডাক্তার দ্বারকামাথ মিত্র এম্ এ, ডি এল্, ২৫ নন্দরাম সনের লেন, 

শোজবাজাগ্। 

স্বিজেন্্রনাথ ধর এফ আর্ জি এস্, বেঙ্গল আর্টট্টডিও, ১ সন্মকার লেন। 

দ্বিজেন্্রসাথ বাঁগচী এম্ এ, ৫ মুক্তারাম রো। 

ঘিজেঞ্জনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণর্সী ঘোষের ্রীট। 

ডাঃ দ্িজেন্ত্রনাথ মৈত্র এম্ বি, মেও হাসপাতাল, ৭1১ গ্রাণ্ড যোনি, নর্থ । 

স্বিজেন্রনাথ সিংহ, এম্ এন্ পি এদ্ ( লগুম ), এচ. এম্ এস্ ওয়াই, এস্ এদ্ এ, 

ইউ এস্ (আমেরিক! ), এম্ এস্ এস্ এস্ তি (বারলিন ), অধ্যাপক পি টি 
কলেজ, ৩ ভানুফপাড়া লেন, ( নবাবগঞ্জ, হাজারীবাগ )। 

ছিজেন্ত্রনাথ সেন্স, ৬ ডাফ ট্রাট। 
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শীযুক্ত ডাঃ ধনেন্্রনাথ মিত্র, এল্ আর্ দি পি (লগ্ন ), এম আর্ সি এস্, 

৯৭ কর্ণওয়ালিস সীট 
» ধরণীকাস্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, ৯৭ বারাণনী ঘোষের স্ট্রীট । 
৮ ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়, ৩০।৩২ পটলডাঙ্গ। স্ট্রীট । 
*. ধর্দদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৬ গড়পার রোড। 
» ধীরাজরুঞ্ণ মিত্র, ১৬ ঘোষের লেন। 
» ধীরেন্ত্রকৃষ্ণ বন্থ বি এ, ৯৫ গ্রে ্রাট, শোভাবাজার । 
” ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭৮১ হ্যারিসন রোড। 
৮ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৫ পাইকপাড়া রোড, বেলগাছিয়া৷ পো: । 
» ধীরেন্ত্রনাথ মিত্র বি এল্, এফ সি এস্, ৮৯1২ মদ্জিদবাড়ী সীট । 

৩২০ * ধীরেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমিদার, ৭৪ বেন্টিক্ স্ট্রীট । 
» নকড়ি রায় গুপ্ত, সাব পোষ্ট মাষ্টার, খিদিরপুর | 
» পণ্ডিত নকুলেশ্বর বিদ্বাতৃষণ, ৩* নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের লেন, কালীঘাট। 
». মগেন্রকুমার মজুমদার, জমিদার, বাজিংপুর, “সাহিত্য-প্রচার পুস্তকালয়ে'র 

সম্পাদক, ৭৫ কুঠীঘাটা রোড, বরাহনগর। 
» নগেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, এফ ই, ১৬ আগুতোষ দের লেন, বিডন স্কোয়ার। 
» নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৪৮ গ্রে স্বীট । 
৮. নগেন্্রনাথ ঘোষ, ৬১ সীতারাম ঘোষের স্ত্রী । 
» নগেক্সনাথ দে, এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টীর, সাহেব-বাজার, পি, টি, রেলওয়ে, 

১১* আহিরীটোলা! স্্রীট | 

৩১৫ 

» নগেন্দ্রনাথ বরা, ১০১ আপার সাকু লার রোড । 
» নগেস্দ্রনাথ বন, ৮ জগন্নাথ দত্তের লেন, গড়পার.| 
৮ নগেন্্রনাথ মিত্র (ক) এম্ এ, বি এল্, ৩২ শ্ামপুকুর সীট । 

৮ নগেন্দ্রনাথ মিত্র (খ) বি এল্, ৮ নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার। 
» নগেজ্নাথ রাহা, ১৪৮ বৌবান্জায ফ্রীট। 
» কবিরাজ নগেন্ত্রনাথ সেন গুপ্ত, ১৮১ লোয়ার চিৎপুর রোড। . 

» নগেন্দ্রনাথ ত্বর্ণকার এম্ এ, বি এল্, ১ উপ্টাডিঙ্গী জংসন রোঁড। 
৩2৫ ৮» মমীগোপাল মঞ্জুমদার, ৭* রসায়োড নর্থ, ভবানীপুর । 

» মনীগোপাল রা, ৮৫ হর্গাচরণ মিত্রের স্রাট। 
» অনগলাল দে, ৭ স্ৃতটিধর দতের লেন। 
* নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়, একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিস। 
» পঞ্ডিত ননলাল বিজ্ীবিনোদ, ১২ কাশী €ঘাষের লেম। 
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৩৪০ শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, নারিট, হাওড়] । 

৩৪৫ 

৩৫৩ 

৩৫৫ 

৩৬৩ 

চি 

ঞ্ট 

5 

নবগোপাল দত্ত, উকীল, ৩৩1১ গুলু ওন্তাগরের লেন। 
নরেক্রকুমার বন্থ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ১২ পটলডাঙ্গ। টা । 
নরেজ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, ২১ ঝামাপুকুর লেন। 

নরেন্দ্রনাথ চক্রবত্তী, (কে) ১৯ লক্মীদত্ত লেন, বাগবাজার | 
নরেন্দ্রনাথ চক্রবন্তী খে) এম্ এ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, লেজ স্কোয়ার । 
নরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ, হেড এসিষ্টাষ্ট, মেরিন ডিপাটমেন্ট, 

র|ইটাস' বিল্দিংস্। 
মরেঞ্জনাথ বন্যোপাধ্যায়, ১৬১ বলরাম দের ষ্টাট। 

নরেঞ্রনাথ বনু, ডাঃ বন্ুর ল্যাবোরেটারী, ৪৫ আমভাষ্ট' ্টাট। 

নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, ৭ [সায়ালো লেন। 

নরেন্ত্রনাথ রায়, ১৯ নুরমহম্মদ সরকার লেন। 

কুমার নরেন্ত্রনাথ লাহা, এম্ এ, বি এল্, পি আর এস, ৯৬ আমহ18স্টাট। 

নরেন্দ্রনাথ শেঠ, এম্ এ, ৰি এল্, ৭৮1৭৯ বীডন ট্রাট। 

নরেন্্রনাথ সেন, এম্ এ, বি এল্, ৬৫ নেধুতলা লেন। 

মরেক্রমোহন চৌধুরী, সিভিল ইঞ্চিনিয়ার, ৬৫ হরিশ চট্টোপাধ্যাননের স্াট, কালীঘাট। 
নরেশচন্ত্র বন্থ, ৩৩ গিরিশ মুখার্জির রোড, ভবানীপুর । | 
ডাক্তার নরেশচন্ত্র সেন গুপ্ত, এম্ এ, ডি এল্, ৮ আবল ষ্রাট, বাঁলীগঞ্জ। 
মলিনচন্ত্র মিত্র, ৪।১ গোপাল বিশ্বাসের লেন, শ্ঠামবাজার ৷ 

'অলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, “দি প্রাসাদ”, ১২ প্রসন্নকুমার ঠাকুর স্াট। 

মামনীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, 
৩৫ ওয়েলিংটন ্রীট | 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জম পণ্ডিত, ৭৫1১এ হরিঘোষের স্ট্রীট । 

55 

ঠঠ 

ঠ 

& 

নিষারপচশ্র দত্ত, ৬১ বীভন ছ্রাট। 

পগ্ডিত নারায়ণচন্ত্র বিগ্যারত্ব, ২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 

মিকুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২এ সচ্চাষীপাড়া রোড। 
মিখিলমাথ মৈত্র, এম্ এ, ৭২ ল্যান্গডাউন য়োড। 
নিতাইহরি দে) এম্ এ, ৫১২ রাজা রাজবল্লত সীট । 
নিত্যন্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস্, ১৯৫।১ কর্ণওয়ালিস্ স্াট। 
নিত্যামন্দ রাম, ৬৮১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। 

নিবারণচন্ত্র ঘটক, বি এ, এম্ আর এ এস্, মিউনিসিপাল ও প্রেসিডেন্সি 

ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৮ নীলমণি মল্লিকের ্াট, হাওড়ী। 
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শ্রীযুক্ত নিবারপচন্ত্র দাসগুপত, এম্ এ, বি টি, হেয়ার স্কুলের শিক্ষক, ৫৪ মির্জাপুর াট। 
৩৭০ ৪ 

৩৭৫ » 

নিবারণচন্ত্র ভট্টাচার্য এম্ এ, বি এস্ সি, ডিমনষ্রেটার, প্রেসিডেন্সি কলেজ, 

১০ ব্রাউচ লেন। 

নির্শলচন্ত্র গুপ্ত, বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার, ২৮।১৬ অখিল মিশ্ত্রীর লেন। 

নির্শলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ মল্লিক লেন, শ্তামপুকুর । 

নির্্লচন্ত্র সেন, ব্যারিষ্টার, ১৭ পার্ক লেন। 

নীরজনাথ ঠাকুর, পোষ্ট মাষ্টার, রাইটার্স বিল্ডিংস্। 
নীরদকৃষণ রায়, ১৯৮ কর্ণওয়ালিস্ স্্রীট। 

কবিরাজ নীরদরঞ্জন সেন গুপ্ত, কাব্যসাংখ্যতীর্ঘ, কবিরত্ব, ৬৯ মৃজাপুর ইট । 

নীলমণি গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, হিন্ুঙ্কুলের শিক্ষক, ৬৮ কর্ণওয়ালিস সীট । 

» নীলমণি চক্রবর্তী, এম্ এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক । 

নদীর কত ডাঃ নীলরতন সরকার এন্ এ, এম্ ডি, ৬১ স্বারিসন রোড। . 
৩৮* জীবুক্ত নীহারচন্ত্র ভট্টাচার্য্য, ৭৩।১ বেচু চাটুধ্যের স্ট্রীট । 
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বৃতালাল মুখোপাধ্যায়, ৬২ বেণিক়াটোল! স্্রীট, হাটখোলা! । 

বৃপেন্্রনাথ বস্তু বি এল্, ৮ গোপাল বিশ্বাসের লেন, শ্ামবাজার । 

পঞ্চানন ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ১৭1১৮ শল্তুনাথ পণ্ডিত গ্রীট, তবানীপুর । 
পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ১৯ রামবাগান লেন। 

পঞ্চানন মিরর, এম্ এ, ১১৬ রাজেন্ত্রলাল মিত্রের রোড, বেলেধাটা। 
পঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, 

৫৮১ আমঙাষ্ট স্াট। 
পঞ্চানন মুখোপাধ্যার়, ৪৬ বেচু চাটুর্য্যের স্রীট, ঝামাপুকুর | 
পল্সিনীমোহন নিয়োগী, মাননীয় নবাব বাহাছরের &্েটের ম্যানেজার, বগুড়। 
পরেশচন্জ্র চক্রবর্তী, বি এ, ২৩ ফরডাইস্ লেন । 
পরেশচন্জ্র সোম, ৭৬।১ অপার সাকু'লার রোড। 

পশ্ডুপতিনাথ দেব, ৬৭ বীডন স্ত্রীট। 

পণ্ডপতিনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ অবিনাশ মিত্রের লেন, দর্জিপাড়া । 

পশ্উপতিমাথ শর্মা কবীন্ত্র, ৩১ রাজ! নবকৃষ্ণ স্ট্রীট । 

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ, ১৩ দ্বাসের লেন, বৌবাজার । 
পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়) এম্ এ, বি এল্) ১৬৪২ রসা গ্লোড, ভবানীপুর. 
পাপালাল দাস) ১৬১ কর্ণওয়ালিস্ স্রট। | 
গান্নালাল বাকলীওয়াল, দিগন্বরীয় জৈন, ভ্ীভারতীয় ৈনসিফা্গ্রকাশিলী সংশ্থার 

জেনারেল সেক্রেটারী, » কি্বফোষ লেম। 
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শ্রীযুক্ত গার।লাল মাল্লক, “মল্লিক ল্”, ১৩৫ মাণিকতলা মেন রোড। 
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প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পৰিস্াসাগর বাটা”, ২৫ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 
প্যারীলাল সান্যাল বি এ, ১২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। 
ডাঃ প্যারীশঙ্কর দাস ওপ, এল্ এম্ এস্, ৪৭ সুকিয়া ্রাট। 
সমণ পুগানন স্বামী, বহুস্মুত, পিয়সীলী, বৌদ্বধর্ধাঙ্কুর সভা, ৯ নরসিংহ লেন। 
পুরেন্দুনুন্দর বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, ৫ প্রতাপচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন। 
গুলিনবিহারী দত্ত, ১ শিকদারপাড়া লেন, বড়বাজার। 

পুলিননিছারী দাস, ১৬ সাউথ শিয়ালদহ রোড। 

পূরণঠাদ নাহ।র এম্ এ, বি এল্, ৪৮ ইপ্ডিয়ান মীরর স্ট্রীট । 
পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এস্সি, ৪৬ মুরারিপুকুর রোড, মাণিকতল|। 
পৃ্চন্্র ঘোষ, ১২ মদনমোহন চাটুর্য্যের লেন, যোড়ার্সীকো। 
পুরচন্্র চট্টোপাধ্যায়, ৯এ হোগলকুড়িয়া গলি। 

, রায় পূর্চচ্ত্র লাহিড়ী বাহাদুর, এসিষ্টাণ্ট কমিশনার অন পুলিশ, নিমতলা ঘাট স্ট্রীট । 
পূ্ণচন্্র সাহা, ২৫১ শোভাবাজার স্রাট। 
পূর্চন্ত্র সেন, (ক ) ৫৭১ সীতারাম ঘোষের ইট 
পূরণচন্ত্র সেন এম্ এ, (খ ) ২২ জয়মিত্রের ট্রাট। 
গ্রকাশচন্্র দত্ত, ১ অক্র,র দত্তের লেন। 
প্রকাশচন্্র ম্ুমদার এম্ এ, বি এল্, ১৬ চন্ত্রনাথ চাটটুর্যের স্্ট, ভবানীপুর | 
প্রকাশচন্দ্র মিত্র বি ই, ১৬ এ আমহাষ্ট রে! । 

প্রকাশচন্ত্র সরকার এম্ আর এ এম্, এম্ ডি, এস্ ডি, এম্ বি, ডি এফ এ, 

উকীল, ১৮ রসা রোড, নর্থ। 
প্রকৃতরাদ বন, ২,এ আতাবাগান লেন, গোয়াবাগান। 

প্রতাপচন্ত্র চৌধুরী, ৬৯ রাজ! রাজেন্ত্রলাল মিত্র রোড, বেলেঘাটা। 
ডাঃ প্রতাপচন্ত্র মজুমদার এম্ ডি, ৩৪ থিয়েটার রোড। 
প্রতাপচন্ত্র সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ৬৩৬৪ সাপেণ্টাইন লেন। 
রায় বাহাছুর সার প্রতুলচজ্্ চটোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই, 

১৬৮ কর্ণওয়ালিস্ ইট । 
মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত প্রচ্ঠোতকুমার ঠাকুর, নাইট, বাহাছ্র, 

“প্রাসাদ”, গ্রসঙ্নকুষার ঠাকুরের ইট, পাখুরিয়াঘাট!। 
যুক্ত প্রচ ঘোষ এম্ এ, প্রেসিডেক্সী কলেজের অধ্যাপক, 

১৩ প্রেষটাদ বড়াল ইট । 

৪২৫ ও ডাঃ রাঃ দিত এগ এ, পি এইচ ডি, ২২ গড়পার রোড। 
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শ্ীমুক প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ই্াট, পাখুরিয়াঘাটা । 

» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় কে), এম্ এ, এম্ এস্ সি আই ( লগুন ), 

২৭ নারিকেলডাঙ্গ৷ মেন যোড। 
» প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, (খে) ৭১৪ বেটিক্ক ইট । 

». প্রবোধচন্ত্র দে, এফ. আর এইচ এস্, ২৭1১ বিডন রে! । 
» কবিরাজ প্রবোধচন্ত্র বিগ্তানিধি, ১৫৫ কর্ণওয়ালিস সীট । 

» প্রবোধচন্ত্র সরকার, জমিদার, ৬৮ সাউথ রোড, ইট্রালি। 

» প্রবোধচন্ত্র সেন এম্ এ, ৭৪ ঘার্পেন্টাইন লেন। 
» গ্রবোধচন্ত্র হালদার, ৬৩ কলেজ ট্রীট। 

, ৮» প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এম আই, আর এস্, ৭ কালিদাসের লেন, নেবুতল!। 

৪৩৫ » প্রভাতচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, ২২ বিডন স্রাট। 
» ডাঃ প্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায়, এল্ এম্ এম্, ৩১ স্কটম্ লেন। 
» প্রভাসচন্ত্র বসু, ২ অভয়চরণ ঘোষের লেন, শ্তামপুকুর | 

* প্রভাসচন্ত্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৩৪১ এল্গিন রোড। 

« ডাঃ প্রভাসনাথ পাল, এল্ এম্ এন্, ৯ ব্যাপারিটোলা লেন, বহুবার । 

৪৪০ » প্রমথনাথ চৌধুরী এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ১ ব্রাইট স্ট্রীট । 

». প্রমথনাথ দত্ত এম এ, বি এল্, বি এ ( কেঘি,জ ), বার-এট্-ল, 

১৮ রাজা নবরুফণ স্রীট। 

৪8৩৩ 

» প্রমথনাথ দে, ৯৭ মাণিকতলা স্ীট । 

» ডাক্তার প্রষথনাথ নন্দী এল্ এম্ এন্, ১২ বিডন স্রাট। 
». প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ডি এন্ সি ( লগ্ন ), ব্যারিষ্টার, 

২৬৭ আপার সাকুলার রোড। 

৪৪৫ » প্রমথনাথ বিশ্বাস, ৩৪ বীডন ট্রাট। 
» প্রমথনাথ ভট্টাচার্য, ২০১ কর্ণওয়ালিস স্ত্রী । 
«এ প্রমথনাথ মল্লিক, ১২৯।১এ কর্ণওয়ালিন স্ট্রীট, শ্তামবাজার। 

» প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪ ক্যানাল রোড, ইটালি। 
». গ্রমথনাথ রায় চৌধুরী, ৩৫২ বিন ষ্রাট, গোয়াবাগান। 

৪৫০ » প্রমথনাথ সান্তাল, ৯৯ মাণিকতল! মেন রোড। 

এ প্রমথনাথ সেন বি এল্, ৩২ ল্যান্পডাউন রোড। 

» প্রমথলাল সরকার, ৫১ শাখারীটোল| লেন, বহুবাজার | 

« ৮ ডাঃ গ্রসন্বকুমায় ক্বায় এম্ এ, ডি এস্ সি, ৭ বালিগঞ্জ সাকুলার রোড। 
[ * ডাঃ প্রসননকুমার সেনগুপ্ত, ১০৪ মুসলমানপাড়া লেন। 
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৪৫৫ শ্রীধুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী, ১৯৯ কর্ণওয়ালিস স্্রট। 
»  প্রসিদ্ধকুমার বন্থ, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট । 

* ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী, ১১ অপার সাকু'লার রোড, সিয়ালদহা!। 
». প্রিয়নাথ মল্লিক বি এল্, চক্রবেড়ে রোড, নর্থ ভবানীপুর । 

মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাছর, এম্ এ, বি এল্, ইন্দপেক্টীর 
জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন, ৩* স্বারিসন রোড । 

৪৬০ শ্রীযুক্ত রায় প্রিরলাল গঙ্গোপাধ্যায় বাহাদুর, বি এ, এম্ আর এ এস্, পি সি এস, 
১২ পারসীবাগান লেন। 

প্রেমাস্থুর আতর্থী, ২৯৮২ এফ, কর্ণওয়ালিস ফ্বাট। 
ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেল্নার কোম্পানীর অফিস, ৩২ চৌরঙ্গী রোড। 

» ফণীন্ত্রনাথ পাল বি এ, সম্পাদক-_“যমুনা”, ২৬)৩ স্কট্স্ লেন। 

ফণীজ্্রনাথ ব্রহ্ম এম এ, বি এল্, ১৬ চেতল! হাট রোড, আলিপুর । 

ফণীন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, ১ ল্যান্সডাউন লেন। 

রায় বাহাছ্র বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, শ্মল কজ কোর্টের জজ, প্দীনধাম*, 

৬ দীনবন্ধু লেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৬ কাসারিপাড়। রোড, ভবানীপুর । 

বঙ্কিমচন্ত্র সেন, এম্ এ, বি এল্, ২* শাখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

বঙ্কিমবিহারী গুপ্ত, জিও লজিক্যাল সার্ভে অব ইও্ডিয়৷ আফিস, ২৭ চৌরঙ্গী রোড। 
৪৭ ০» বন্ুবিহারী দাস, ৩৫ সীতারাম ঘোষ সীট । 

বন্থুবিহারী ধর, ২২ ফকিরচাদ চক্রবর্তীর লেন। 

» বন্কুবিহারী ভাছুড়ী, বি এল্, ৩৪১ মদন মিত্রের লেন। 
ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায় এল্ এম্ এস্, ১৪৯।১।১ কর্ণওয়ালিস ই্রাট | 
বদরীদাঁস গোয়েন্কা। বি এ, বাশতল! স্াট, বড়বাজার | 

৪৭৫ » ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, ডি এসসি, ১২০ লোয়ার সাকুলার রোড । 
বরদাকান্ত ঘোষ, ১৬০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 
বরদাদাস বন্থ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ৩৭ সিকদারবাগান ইীট। 
বরদাপ্রসাদ বসু, ৭৯ হারিসন রোড। 

বরদাকান্ত মুমদার, “শিশু-সম্পাদক, ৬৫।১ বেচু চাটুর্যের টা 

৪৮০ » বলাইটাদ মল্লিক, ২২।১ গোয়াবাগান স্রীট । 

« ব্সম্তকুমার চক্রবর্তী, ৭৭ পটলভাঙ। স্ত্রী । 

বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ভ্যাসিষ্টান্ট একাউন্টাপ্ট জেনারেল, বেল, 
১৫২ হুরিশ মুখার্জির রোড, ভবানীপুর । 

৪৬৫ 
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্ীযুক্ত বসস্তকুমার বস্থ এম এ, বি এল্, ৩২২ কাসারীপাড়। রোড, ভবানীপুর । 

« কবিরাজ বসন্তকুমার রায় কবিভূষণ, ৩ ভালুকপাড়া লেন, সিমলা । 

৪৮৫ » ডাঃ বামনদাস মুখোপাধ্যায়, এম্ বি, ৪৮ ওয়েলিংটন স্বীট । 

» বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৮ নোহনবাগান রো । 

» বামাচরণ ম্জুমদীর, ৩ কে, রাজা নবরুষ্ণ স্ত্রী । 

» ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, এম্ বি, ৮৩ হারিসন রোড। 

» বাহাহুর 1সং সিংহী, ২ পটুগীজ চার্চ লেন। 

৪৯৭ » বিক্রমকুমার বনু, ১৯৩ অপার সাকুর্লার রোভ। 

» বিজয়কুমার মৈত্র, "সাগ্ঠাল প্রেসের স্বত্বাধিকারী, ২৫ রায়বাগান স্্রীট। 

» পণ্ডিত বিজয়কৃষ দাস গুপ্ত, পাহি হাশ। প্রা, ৯৫ পাথুরিয়াঘাট! স্্ীট । 
' এ বিজয়কৃষ্ণ রায়, ১৪ রাজেন্দ্র মল্লিকের ট্রাট। 

» বিজয়চন্দত্র সিংহ, ১৪৭ বারাণসী ঘোষের স্ত্রাট। 

৮ বিজয়ভৃষণ ঘেষ চৌধুরী, * জোড়াবাগান ই্বাট । 

». বিজয়লাল দত্ত, ২৩)৩ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ ভবানীপুব | 

*" বিজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ১০ শল্ত বাবুর লেন, ইটালী। 

» বিধুভূষণ সেন গুপ্ত, বিষ্ভাভূষণ, (ক) এম্ এ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 

» বিধুতৃষণ সেন গুপ্ত খে), ৩বি হরিমোশন বন্থুর লেন, দ্জিপাড়া। 

৫৬৯ » বিনয়কুমার সরকার এম্ এ, ২৬ স্থকিয়া স্টাট। 

». বিনায়কনাথ দত্ত, ৫বি ্ামপুকুর ষাট । 

». বিনোদবিহারী চট্টোপাধা|য়, ১১* সুল্গারাম বাবুর স্বীট। 

*« বিনোদবিহারী বস্তু বি এ, ৬৫।২ বাগধাজার খ্রাট। 

» বিপিনচন্ত্র পাল, ৫৫বি শাখারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 
» বিপিনচন্দ্র মল্লিক, এম্ এ, বি এল্, ১৫ শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার। 

» বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম এ, ৫এ নিমঠল! ঘাট লেন। 

রি বিপিনবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ৭।১ চক্রবেড়ে রোড, দক্ষিণ ভবানীপুর | 

» বিপিনবিহারী নিয়োগী এম্ এ, এটনি, ১৯ আনন্দ চাটুধ্যের লেন, বাগবাজার । 
» বিপিনবিহারী বস্থ, ২৯ রামকান্ত ধস্থর ষ্বাট। 

» বিপিনবিহারী সেন, এম্ এ, বি এল্, ৮৯ আমহাষ্ট সীট । 

». বিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এল্, ২১ নেবুতল! লেন। 

» বিমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২ নকুলেশ্বর ভট্টাচার্যের লেন, মনোহরপুকুর, কালীঘাট। 
* “বিমলাচরণ লাহা, ২৪ স্থকিয়া স্্ট। 
 ইিরাজমোহৰ মন্ুমদার এম্ এ, বি এল্, ২৯ চাউলপটা লেন, ভবানীপুর । 

৪৯৫ 
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৫১৫ শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর প্রসন্ন সেন গুপ্বঁ, ১৭ কুমারটুলি স্টীট | 

বিহারীলাল বন্যোপাধ্যায় এম্ এ, স্কট্িস চাঞ্চেম কলেজের অধ্যাপক, 
কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার । 

». রায় সাহেব নিহারীলাল সরকার, ১০ রামটা্ নন্দীর লেন। 
” বীরেন্্কুমার দে এম এ, বি এল্, ৯ মুসলমানপাড়া লেন। 
» -বীরেন্ত্রনাথ ঘোষ, ৭৯২ আমহ।&' স্্ট। 

৫২০ » বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, আনালিটিকাল কে মিষ্ট, ডাঃ স্থর লেবরেটারী, 

৭৮১ হারিসন য়োড। 
» ডাঃ বেণীমাধব চক্রবন্তী বি এ, এল্ এম্ এস্, ২ বিহাঁরালাল চক্রবর্তীর ট্রাট। . 
» রায় বৈকুঞঠনাথ বস্তু বাহাদ্বর, ১৬৭ মাণিকতলা ট্রাট। 
» বৈছ্ানাথ ঘে|ষ, ১১ রামু দাসের পেন, বাছুড়বাগান। 
৮. বৈছ্থনাথ সাহা 'এম্ এ, ১ কুম ৬ ্রাট। 

৫২৫ » বোধিসন্ব সেন এম্ এ, নি এল্, ৯১ চর্গাচবণ মিত্রের সীট । 
মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চব্রধর্তী এম্ এ, মা ২৩৭ গোয়ার সাকু লার রোড । 

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চন্দ্র, ২২৪ কর্ণওয়ালিন ই্রাট। 
» ব্রজলাল মুখোপাধ্যার এম এ, এটণি, ৬১।১এ হরীতকীবাগান লেম। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত বজেন্্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার, ৫৩ স্ুকিয় ফ্রুট । 
৫৩০ শ্রীঘূক্ত ব্রজেনকুমার দাশগুপ্ত, তত্্রত্ব, ১৯৫1১ কর্ণওয়াঁলিস্ ্রাট। 

» ব্রজেন্ত্রকুমীর শীল এম্ এ, বি এল্, ৩৩।১ক নেবৃতলা স্ীট | 
* ব্রজেন্্রনাথ বঙ্গ, ১২১ বস্থুপাড়া লেন, বাগবাজার | 

» ডাঃ ব্রজেনত্রলাল শীল এম্ এ, পি এইচ ডি, ২৫ রামমোহন সাভার লেন। 

» ব্রজেন্ত্রনাথ সেন, ব্যাঞ্চার ও মাচ্চেণ্ট, ২১ বহুবাজার গ্রাট। 
৫৩৫ » ব্রজেন্ত্রমোহন দত্ত, ই ডেণ্টস্ লাইব্রেরী, ৬৭ কলেজ গ্্রীট | 

ব্রজেন্ত্রলাল মিত্র এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, ৫৭ ঢৌরঙ্গী রোড । 

» ব্রন্মকিশোর মুখোপাধ্যায় বি এ, হিন্দু ক্ষুলের শিক্ষক, কলে স্কোয়ার । 

» রায় বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাছুর বি এল্, ডেপুটি ম্যাজিছ্রে্ট, আলিপুক্স, 
২৭৩ ওল্ড বৈঠকখান৷ বাজাল্স রোগ । 

» ভবতারণ সরকার বি এ, শ্রীরুষ্-পাঠশালার প্রধান শিক্ষক, 
১৪ হরীতকীবাগান লেন। 

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ২৭ শিক্দারপাড়। রোড, কালীঘাট। 
* ভৰানীচরণ ঘোষ, ৬ জরিফ.স্ লেন। ৪ 
* তবানীচরণ লাহা, ২২৩ কর্ণওয়ালিস্ স্্রট। 

৫৪৪ 
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মাননীয় শ্রীঘুক্ত ভবেন্রচন্্র রায়, নড়াইল হাউস, কাশীপুর। 
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবেন্ত্র শাস্ত্রী, সংস্কৃত টোল, ৭ শুড়া! থার্ড লেন, বেলেঘাটা। 
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তীমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বিস্তাভৃষণ, বি এ, বি এস্সি, বেঙ্গল টেক্নিক্যাল স্কুলের 
অধ্যাপক, ৪৬ মুরারিপুকুর রোড। 

ভূবনকৃষ্ণ মিত্র কবিবর, ৪৯1১ বীডন রো। 

ডাঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভি এল্ এম্ এস্, এফ টি এস্, ৬ মদন মিত্রের লেন। 
ভূবনমোহন চট্টোপাধ্যায়, হাওলাদার, ৩২ হরীতকীবাগান লেন। 
ভূবনমোহন রায়, ২১ পটুয়াটোল! লেন। 

ভূনাথ দত্ত, ২ বীডন সীট । 
ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬* পার্ধভীচরণ ঘোষের স্ীট। 
ভূতনাথ মিত্র, ১৫৯ আহিরীটোলা ছ্ট। 
ভূপেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায়, এট্টিমে্টার, ৫* ল্যান্সডাউন রোড। 
ভূপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৮৯ চোরবাগান সেকেণ্ড লেন। 
তূপেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ এস্ সি, এসিষ্টাণ্ট, জিওলজিকাল ডিপার্টমেপ্ট, 

প্রেসিডেন্সি কলেজ। 

ভূগেক্জানারায়ণ চৌধুরী, স্থপািণ্টে্ণে, লোকাল অডিট ডিপার্টমেন্ট, 
একাউণ্টাণ্ট জেনারেল অফিস, কলিকাতা। 

তৃঙ্গেশ্বর শ্রীমানী বি এ, এটি, ৩৪ মল্লিক লেন, শ্তামপুকুর। 

কবিরাজ ভোলানাথ গুপ্ত কবিকৃষণ, ৩৭৭ আপার চিৎপুর রোড । 

ভোলানাথ মুখ্বেপাধ্যায়, ২৫২৬ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। 

মণিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ, নিয়োগীপুকুর লেৰ, তালতল!। 

মণিমোহন মিত্র, ২৭1১ যুগ্নলকিশোর "দাসের লেন। 
মণিমোহন সেন এম্ এ, মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক, ৭* স্থুকিয়! ক্্ট। 

মণিক্বাল গজোপাধ্যায়, ৫ দ্বারকামাথ ঠাকুরের লেন। 
মণীজ্জকুমার বনু, কণ্ট্উর, ১২ রামকৃষ্ণ দাসের লেন। 
কুমার মণীন্চক্্ সিংহ বাহাদুর, পাইকপাড়া! রাঙ্গিবাড়ী, কাশীগুর পোঃ। 
মপীজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, পোষ্ট বক্স নং ৪৩১ ৩২ জ্যাকসন লেন। 

মণীজ্জনাথ মিত্র বি এল, ৫ হারিসন রোড। 

মতিলাল ঘোষ, ২ আনন চাটুধ্যের লেন, বাগবাজার | 
কবিরাজ মথুরামাথ নন্ুমদার, কাব্যতীর্থ, কবিচিত্তামণি, ২৩৯ ক।টাপুকুর লেন। 
মনোদোহদ গল্পোপাধ্যায় বি ই, ডিস্টি্ট ইঞ্জিনিয়ার, ২২ মির্জাপুর সীট । 

.» মনোমোহন ঘোষ, ৪1১ উমেশচন্ত্র দত্তের লেন। 
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শ্রীযুক্ত রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাহবর, এম্ এ, এম্ আর এ এস, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, 

কুমিল্লা । 
মনোমোহন বন্থু এম এ, বি এল্, ২৩৯ অপার সাকু'লার রোড। 

মনোজমোহন বস্তু বি এল্, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার। 

মনোরথ রায় বি এ, স্কটিস্ চার্চেদ্ কলিজিয়েট স্কুল, ৩ নন্দকুমাঁর চৌধুরীর লেন। 

কবিরাজ মনোরঞ্জন সেন, ৫৫৬ গ্রে স্ীট। 

মন্থনাথ ঘোষ এম্ এ, (ক) ৯০ শ্তামবাজার স্ীট । 

মন্থনাথ ঘোষ (খ), ১৬ রস! রোড, সাউথ, কালীঘাট। 

মন্মথনাথ চত্রবর্তী,কলাবিষ্ঠার্ণব, ইপ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ৯২ বহুবাজার ষ্টাট। 
মন্মথনাথ বন্্র বি এ (কলিকাতা), এম্ এ (কেন্বি জ), ব্যারিষ্টার, 

ইউনিভাগ্লিটা কলেজের অধ্যাপক, ৫* গোয়ালটুলী রোড, ভবানীপুর । 
মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ৪৪ মীর্জাপুর স্টাট। 

মন্মথনাথ রায়, (ক) ৯১।৪ ছুর্গাচরণ মিত্রের স্ত্রী । 
মন্মথনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, (খ) ২ বলরাম বন্থুর প্রথম লেন, ভবানীপুর । 

মন্মথনাথ রুদ্র এম্ এ, ২৮1১ রামকাস্ত বন্ধুর স্্রাট, বাগবাজার। 

মন্মথমোহন বস্থু এম্ এ, ৪ গোকুল মিত্রের লেন, বাগবাজার। 

মহীন্দ্রমোহন চন্দ, ৬৭ দিমলা! স্্ট। 

মহীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এটপি, ৩৩ ম্যাকৃলিউড স্াট। 

মহেন্্রকুমার ঘোষ এম্ এ, এম্ আর্ এ এস্, ২৩৩ কানাইলাল ধরে লেন। 

মহেস্ত্রন্্র রায়, ৩২ বকুলবাগান ১ম লেন, ভবানীপুর । 

মহেন্্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ল্যাণ্ড রেকর্ড ডাইরেক্টরের পার্শনাল এসিষ্ট্যান্ট, 
রাইটার্স বিল্ডিংস্, লালদীঘি। 

ডাক্তার মহেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এম্ আর দি এস্ (লগুন), ১ বীডন স্ত্রী। 

মহেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, যোঁড়াসীকো। 

মহেন্ত্রনাথ রাঁয় চৌধুরী, ৫ আনন্দ চা্টুর্য্ের লেন, বাগবাজার | 

মহেক্ লাল মিত্র, ৫৭ চৌরঙগী রোড। 

মুকুন্দলাল লায়েক, এম্ এল্ লায়েক বানার্জি কোং, ৫ কৃষ্টদাস গালের লেন। 

মুণালকাস্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্যের লেন, বাগবাজার | 

মোহিতচন্ত্র বন্গু এম্ এ, বি এল্, ১৪ রমানাথ মন্রমদার টা 

মোহিনীমোহন চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, ৪৭ বস্পাড়! লেন, বাগবাঞার । 

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এট, ৩৩ ম্যাকলিউড হট 
মোহিনীমোহন দত্ত বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সাব জজ, ১১ ঘোষের লেন। 
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্রীযুকত যতীন্ত্রকিশোর চৌধুরী এম্ এ মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক, 
২৪।১ মদন মিত্রের লেন। 

যতীন্দ্রচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সি ই, ২১ ক্যানিং গ্ীট। 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকঠ, ক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এল্, জমিদার, 

কুঠিধাটা, বরাহনগর। 
যতীন্দ্রনাথ দত্ত, প্জন্মভূমি”র সম্পাদক, ৩৯ মাণিক বস্তুর ঘাট হ্রীট। 
যতীন্ত্রনাথ বন্ু এম্ এ, এটর্ণি, ১৪ বলরাম ঘোষের স্ট্রীট । 

যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম্ এ, বি এল্, ৭২।২ সিকদারবাগান ছ্রীট। 
ডাঃ ধতীন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি, ৭1১ বীডন গ্রীট। 

যতীন্দ্রনাথ রায় এম এ, ১৫৯ বহুবাজার স্ট্রীট । 
যতীন্দ্রনাথ সেন, ১২১৩ সি বদরীদাস টেম্পল সীট । 

যতীক্রনাথ লাহিড়ী এম্ এ, এম্ এল্, ৪২ হরিশ্তন্ত্র মুখার্জীর রোড, ভবানীপুর । 
যতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্, ৫২1৩ সুকিয়! ফ্রট। 

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৰি এ, ১০১ আরপুলি লেন, বৌবাজার। 
যতীন্ত্রমোহন রায়, ১৬ সাগর ধরের লেন। 

যছুনাথ কাঞ্জিলাল এম্ এ, ডি এল্, ৩২ হুজুরী মলম্ লেন। 

যাদবগোবিন্দ রায়, ৬১ বলরাঁদ মজমদীরের ট্রাট, হাটখোলা! । 
যাঁদবচন্ত্র মিত্র, ১২২।২ অপার সাকু'লার রোড । 

যাদবানন্দ বসাঁক বি এ, ৫৯ পতন সরকারের গার্ডেন ্রীট। 

যামিনীকান্ত সেন বি এল্, জমিদার, ৯ চৌরঙ্গী লেন। 

যামিনীকুমার মিত্র, ৫ সিমলা লেন, সিমলা । 

যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যার, কলিকাতা মুক ও বধির-বিগ্ভালয়, 

২৯৩ অপার সাকুলার রোড। 
কবিরাজ ঘ্যমিনীভূষণ রায় এম্ এ, এম্ বি, ৪৬ বীডন স্্রীট। 

য়ায় টি? যুক্ত যামিনীমোহন মিত্র এম্ এ, ১২ হূর্গাচরণ পিতুড়ী লেন। 
্ীযুক্ত কবিরাজ যামিনীরঞন সেন গুপ্ত, কাব্যতীর্থ, কবিরদ্ধ, ৮৫।১এ মাণিকতলা সীট 

৬২৫ 
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95 

টি 

55 

তঠি 

-88 

যুগলকৃষণ বস্থু, ১২1১ নীলমণি মিত্রের স্ত্রী । 

যোগীন্দ্রনাথ বন্থ বি এ, ৩৫এ গোয়াবাগান স্ট্রীট । 
যোগীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সিদ্ধাস্তরত্ব, কাব্যতৃষণ, এম্ এ, ২৪ গিরিশ বিদ্বারত্ব লেন। 
ষোগীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫১ পটলডাঙ্গা স্্রীট । 
যোগীন্ত্রনাথ সরকার, সিটিবুক সোসাইটা, ৬৪ কলেজ গ্ীট। 

যোশেক্ত্রচন্্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, এটপি, ১৭১১ মাণিকভলা! গ্রট। 
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্রীযু্ত যোগেন্রচন্্র নাগ বি এস্ সি, এম্ পি ই এম, প্রেমিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক 
যোগেন্্রনাথ দাস গুপ্ত বি এ ( অকৃসন ), ৩৮।২ লোয়ার সাকু'লার রোড। 
যোগেন্ত্রনাথ মিত্র এম্ এ, বি এল্, কে) ১৯৪1১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্রাট। 
যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, (থ) ৭১1৭১ গ্রে স্াট। 

যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৭ প্রাণক্ণ মুখোপাধ্যায়ের লেন,টাল|। 
কবিরাজ যোগেন্্রনাথ সেন বৈগ্ঠরত্, বিগ্ঠাভূষণ, এম এ, 

৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্বীট। 

ঘোগেন্দ্রনারায়ণ মজুমদীর এম্ এ, বি এল্, ১১ সীতারাম ঘোষের ট্রট। 

যোগেন্ত্রলাল রায় চৌধুরী, বালিয়াটি, ওয়েট হাউস, ঢাক । 
যোগেন্ত্রলাল দিংহ, ১৬ বাঁছড়বাগান খর লেন। 

যোগেশচন্দ্র বস্তু বি এল্, ৯১ গোবিন্দ সরকারের লেন, ননুবাগার। 

যোগেশচন্ত্র মিত্র, ৫91১ টণ[পুকুধ লেন। 

যোগেশচন্ত্র রায় নি এল্, ৩০৩ চন্দ্রনাথ চ।টুষ্যের ট্রাট, ভণানাপুর | 

যোগেশচন্ত্র সিংহ বি এল্, ১ করিম চাচ্চ দেন। 

যোগেশ্বর মুখোপাধ্যার, ৬৭ ক্লাইভ স্রাট। 

রজনীকান্ত শশ্মা মজুমদার, নি এ, ২৩/১ রায় ই্াট, ভবানীপুর | 

রজনীনাথ সমদ্দার, ১৬৭।৫ কর্ণওয়ালিস ই্রাট। 

রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি, ১৭০।২ লোয়ার সাকু'লার রোড। 
রণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১১ পাথুরিয়াঘাটা স্বাট। 

রবীন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, (ব্যারিষ্টার), 'বশ্ববিষ্থলয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক, 

“কাশীনাথ হাউস”, বরাহনগর। 

রবীন্দ্রনাথ বসু, হাইকোর্টের ট্রান্সলেটার, ৫৩ তালপুকুর রোড। 

রবীন্দ্রনাথ মিত্র, ব্যারিষ্টার, ৭৬ পন্মপুকুর রোড, ভবানীপুর । 

রবীন্দ্রনাথ সেন, ৬ বেচু চাটুর্যযের স্্রট। 
রমণীমোহন ঘোষ বি এল্, আসাম ও বেঙ্গল জেনারেল পো মাষ্টারের 

গার্শনাল এসিষ্ঠা্ড, জেনারেল পোষ্ট আফিস। 

রসাঁকান্ত তট্রীচার্ধ্য এম এ, বি এল, ৭৭ ল্যান্সডাউন রোড । 

রমাপ্রসাদ মিত্র, ম্যানেজার,__ঈশানচন্ত্র মিত্রের ষ্টেট, ১৫৯।১ বহুবাজার ই্রাট। 

রমেন্ত্রগতি মুস্তফী, ৬ কমারসিয়াল বিল্ডিংস। 
রমেশচন্ত্র আচার্য চৌধুরী, ৪ ন্দলাল বস্থুর লেন, বাগবাঙ্গার। 
রমেশচন্্র ম্ুমদার এম্ এ, পি আর এস্, এম্ আর্ এ এস, এম্ এ এসবি, ২ 

১৬ চক্্রনাথ চাটুর্যের স্ত্রট। 



৫৬ সাহিত্য-পরিহৎত-পঞ্জিকা 

প্রযুক্ত রায় রসময় মিত্র বাহাছুর, এম্ এ, হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ১২ চোরবাগান লেন। 

৬৬৪ » 

রসিকলাল দত্ত, ডি এস্ সি, ৭৬ মাণিকতলা! ই্রাট। 
রসিকলাল রায়, সংস্কৃত কলিজিয়েট স্কুলের শিক্ষক, ৬* অখিল মিল্ত্রীর লেন। 

রাইচরণ মুখোপাধ্যায়, ১৫ কারবাল। ট্যাঙ্ক লেন। 
ডাঃ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭১১ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। 

রাখালচন্ত্র দত্ত, ১১৩ অপার চিৎপুর রোড! 

রাখালচন্ত্র পালিত এম্ এ, স্তারন্তাল কলেজের অধ্যাপক, 
১১৫ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাছুড়বাগান। 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, এম্ আর এ এম্, ৬৫ সিমলা ্্রট। 
রাখালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আলিপুর, ২৪ পরগণা ! 
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ুবি এ, ২ হুরধ্যকুমার চট্টোপাধ্যায় স্টাট, ভবানীপুর । 
রাজশেখর বস্তু এম্ এ, বেঙ্গল কেমিক্যাল এও ফার্ম সিউটিকাল ওয়]ক্সের 

ম্যানেজার, ৯২ অপার সাকু'লার রোড। 

রাজেন্জ্রনাথ মিত্র মুস্তফী, ৬৭1১ ছুর্গাচরণ মিত্রের স্ট্রীট । 
৬৭* মাননীয় সার রাজেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কে সি আই ই, ৭ হারিংটন ফ্রী । 

যুক্ত কবিরাজ রাজেন্ত্রনারায়ণ সেন, ৯* বারাণসী ঘোষের কট । 

৬৭৫ » 

৬৮৩ ৪ 

রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 

রাজেন্ত্রলাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এনল্, ১৩ ব্রলাল মিত্রের লেন। 

রাধাকান্ত রায়, ১৭ রাজাবাগান জংসন রোড, ছাতীবাগান। 

ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এইচডি, পিআর এস্, 
হিন্দু বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক, কাশা। 

রাধার বিশ্বাস এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল,ঠকলিকাতা। 
রাধাগোবিন্দ গোস্বামী, ২৬,বস্ুপাড়া লেন। 

ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর, এল্ আর্ সি পি, ( লগ্ডন ), ১০৭ শ্তামবাজার ক্্রাট। 

রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ৮১ রামধন মিত্রের লেন, শ্ামপুকুর। 
পণ্ডিত রাধারমণ বি্ভাভূষণ, ৭৬ শ্তামপুকুর স্বীট। 

রাধিকাভূষণ রায়, ২ বেলতল! রোড, কালীঘাট। 
রাধেশচন্্র সেন গুপ্ত, ২২১ সেপ্ট জেম্স্ লেন। 
রামরু্ণ চট্টোপাধ্যায়, লাউসেন ঘোষ এও কোং, ১১৩ মনোহর দাসের চক, 

বড়বাজার। 

রামচজ্ মনুমদার এম্ এ, বি এল্, ৫২ স্থুকিয়া স্ীট। | 
রামচরণ মিআঅ এম্ এ, বি এল্, সি আই ই, ২৩ কে চাট্র্যের সীট, ঝামাপুকুর। 



১৯৬ 

৬০৫ 

শও৫ 

শ১৪ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৫৭ 

শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, "মণিলাল কোম্পানী” স্বত্বাধিকারী, ৪* গরাঁণহাটা কীট । 
রামরাখাল ঘোষ, “ইয়া £প্রসে”্র স্বত্বাধিকারী, ১৪ মিন্চিল রোড, ইটালী। 
রামহরি ভড় বি এল্, ২০ রামষোহন সাহার লেন, শ্ুড়িপাড়। 
রডমল গোয়েন্ক', ৫৭ বড় ভুলা স্্টু, বড়বাজার । 

রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩ ধলদেপাড়া রোড। 

রেবততীমোহন সেন, মুক ও বধির শিগ্ঠালয়ের শিক্ষক, ২৯৩ অপার সাকুলার রোড। 
লছমীটাদ আগরওয়ালা, ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন। 
ললিতকুমার চক্রবর্তী, “বাসন্তী প্রেসে”র ম্যানেজার ও প্রোপ্রাইটয়, 

৭৭ পটলডীঁ্গ। স্ট্রীট । 

ললিভকুমার বন্দোপাধার, বিগ্ারত্ব, এম্ এ, ৭* অখিল মিঙ্সরীর লেন। 

ললিতচন্ত্র মির এম্ এ, ৬ দীনবন্ধু লেন। 
ললিতমোহন ঘোষ, ১1১ উপ্টাডিঙ্গী রোড । 

ললিতমোহন পাল, ৮০ গ্রে ষ্াট। 

ডাঃ ললিতমোহন বসাক, ৬৭ দুর্গাচরণ মিত্রের ট্রাট। 

ললিতমোহন মল্লিক, ২ লালবাজার ফ্টাট। 

ললিতমোহন রায়, ১৮১।৬ অপার সারকুলার রোড । 

রায় ললিতমোহন সিংহ, রায় বাহাদুর, ৪ ক্রীক রা । 

ললিতা প্রসাদ দত্ত, ১৮১ মাণিকতলা! স্্রীট। 
লালমোহন ঘোষাল, ডিমনষ্ট্রেটর অব ফিজিওলছি, ৩৫ বাছুড়বাগান সো.ক € (লন । 

লালমোহন রায়, ৮ শ্ষ্টিবর দত্তের লেন। 

শচীন্্রকৃষচ বসু, ৬৭ শ্তামপুকুর স্ীট। 
ডাঃ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল্ এম্ এন্, ৭১ বীডন ট্টাট। 
শচীন্দ্রপ্রলাদ বনু, ৮০।৫ হাারিসন রোড। 

শরচ্চন্্র চৌধুরী, এস্, সি, চৌধুরী ব্যারিষ্টার মহাশয়ের বাড়ী, 
২৩ বাদুড়বাগান লেন। 

শরচ্চন্দ্র ঘোষ মৌলিক, ২২ মিরজাফর্স লেন। 

শরচ্ন্দ্র দত্ত বি এ, এটি, ৬৮৩ মুক্তারাম বাবুর ট্টাট। 
রায় বাহাঢর ডাক্তার শরচ্চন্্র বন্দোপাধ্যার এম এ, ডি এল, 

১৯ যঠীতল! রোড, নারিকেলডাঙগ । 

শরচ্ন্জ্র বন্থ, ১০1১ মেছুয়াবাজার গ্রীট। 

শরচ্চন্ত্র মল্লিক, ৪৩ গ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। টি 
ডাঃ শরচ্চজ্জ মিত্র, এল্ এম্ এস্, ২ নীলমণি মিত্রের ্রাট, টালা। 

৮ 



৫৮ 

০১৯৫ 

৭২৩ 

ণ২৫ 

৭৩৩ 

৭৩৫ 

৭8৩ 

সাহ্িতা-পরিষত-্পঞ্জিক৷ 

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র রার চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ১৬০ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 
শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ এ, মেটেপলিটন কলেজের অধ্যাপক, 

১৪।১ ঈশ্বর মিলের লেন, সিমল| পোঠঃ। 

ডাক্তার শরচ্চন্ত্র সেন গুপ্ত, এল্ এম্ এস্, ৩১ কালীবাড়ী লেন, চোরবাগান। 
শরৎকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, আসিষ্টাণ্ট কণ্টো লার, ইপ্ডিয়। টে জারি, 

৭০ ল্যান্সডাউন রোড। 

শরৎকুমার মিত্র নি এ, ৫৪ ভাজর| পোড, বালীগঞ্জ । 
শরৎকুমার চক্রবন্তী এম এ, বি এল, ব্যারিষ্টার, 

২৭ দিহি শ্রীরামপুর রোড, ইটালী। 

শরৎচন্দ্র সিংহ, ৬৯ মসভিদবাড়া ষ্টাট। 

শরতলাল বিশ্বাস, এম্ এস্সি, ৪ ডাফ লেন। 

শশধর রায় বি এল্, (ক), ৪৩ নকুলবাগান রোড, ভবানীপুর । 

শশধর রায় এম্ এ, (খ ), ৬৮১ হরিশ মুখাঞজির রোড, ভবানীপুর | 
শশাঙ্কজীবন রায় এম্ এ, নি 'এল, ৩৭ চন্দ্রনাথ চাটুধ্যের লেন, ভবানীপুর । 
শশিপদ বন্দোপাধ্যায়, ১১০৩] কর্ণওয়াপিন্ ই্রীট | 

শশিভূষণ ভট্টাচার্য বি এ, লা গ্রাকিউপ্সিসন্ আফিসার, ২৪ পঃ। 

৩।১।১ রামরহতন বস্থর লেন। 

ডাঃ শশিভৃষণ মিত্র, এম বি, বি এস্সি ( লগ্ডন )। 

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, “খনুম হীপ্র সম্পাদক, ১২ বৃন্দাবন পালের লেন। 

শশিতৃষণ সেন, ২৫ ব্রজনাথ দত্তের লেন। 

শশিশেখর বন্দোপাধায় বি এ, এটর্ণি, ৮ জেলেটোল! লেন, কীসারীপাড়া ৷ 

শীস্তিসাধন বিশ্বাস, ৪ ষ্টার লেন। 

শিবরুষ্ণ দে, ১৫১ মীণিকতলা! ট্রাট। 

শিবচন্দ্র দেব বি এল্, ৭৮ মনসাতল! লেন, খিদিরপুর ৷ 

শিবনাথ বনু, ৩ সরকার লেন। 

ডাঃ শিবনাথ ভট্টাচার্য এম্ বি, ১৭ মোহনবাগান রোড। 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, ২৫ স্ুকিয়া স্ট্রীট । 

শিবশঙ্কর সাহা, ৬৭ নিমু গোস্বামীর লেন 

শিবা প্রসন্ন ভট্টাচার্যা বি এল্, ৫ রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন। 
শিশিরকুমীর মৈত্র এম্ এ, ৭২ ল্যান্সডাউন রোড । 
কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫৭ স্থুকিয়া গ্ীট | : 
গুদ্ধানন স্বামী, “দেবালয়েপ্র সম্পাদক, ২৮এ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। 
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শীযক্ত শৈলজানাথ রায় চৌধুরী, সাতক্ষীরা হাঁউস, কাশীপুর | 
»  শৈলপতি চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এন্, ৫২ অখিল মিশ্ত্রীর লেন। 

৭৪৫ » শৈলেন্ত্রনাথ ঘোষ, ৫৪ নধু রায়ের গেন। 
» শৈলেন্দ্রনাথ বন্থ, ১৪ বলরাম ঘোষের স্টাট। 
» শৈলেন্ত্রনাথ সরকার এম্ এ, ৩২।৭ বাডন স্টাট। 
» ডাঃ শৌবীন্ত্রকুমার গুপ্ত এম্ এ, নি এল্, বি লিটন, পি এইচ ডি, এম্ আর এ 

এস, ব্যারিষ্টার, ৮*এ হাজরা! রোড, কালীঘাট। 

» পণ্ডিত শ্তামলাল গোস্বামী, ১৫৮ কর্ণওয়ালিস্ ট্রাট | 

» শ্তামলাল চক্রবন্তী, শিল্পবিশারদ, ইপ্ডিয়ান মাটসুলের প্রধান শিক্ষক, 

৯২ বহুণাজার ই্াট। 

8৫9 

» গ্তামলাল বন্থু, ৮২ শ্তামবাজার ্াট। 

» প্রামলাল মল্লিক, “নন্দালয়,” ১৬।১ প্রসনকুমার ঠাকুরের ইট । 

» শ্ঠামাচরণ গঙ্গোপাধ্যার বি এ, ১০৬ কর্নগয়]ণিম স্রাট | 

* স্টামাচরণ পাল, ১৫ ছিদাম মুদির লেন, দর্জিপাড়া। 

৭৫৫ » শ্রামাচরণ সরকার, ১১২।১ মাণিকতপা স্টাট। 

» কবিরাজ গ্ামাদাস বাচস্পতি, সার্বভৌম, শিরে।মণি, সরস্বতী, কবিভৃষণ, ৪০ গ্রে ক্রীট। 

» কবিরাজ গ্ঠামাপ্রসন্ন সেন শান্ধী, কবিরদ্ব, ৩এ রাজা নন্কুষ্ণের ষ্টাট। 

» শ্রীগেপাল তট্টাচাম্য এম্ এ, বি এল, ৫1৯ বাপারীটোল। লেন, বহুবাজার । 

» রায় শ্রীনাথ পাল বাহাছুর, ৫৩ মীর্জাপুর স্টাট। 

৭৬* মাননীয় রাজ! শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়, বাহাদুর, ৫১ শোভাবাজার স্্াট। 

শ্রীযুক্ত ্রীশচন্্রচক্রবন্তী বি এ, ১ উপ্টাডিঙ্গি রোড। 

» আ্ীশচন্ত্র পাল, ৪১ দিমলা রোড, হালসীবাগান। 

শ্রীশচন্ত্র রায় বি এ, হষ্ট বেঙ্গল ইন্সটিটিউটের প্রধান শিক্ষক, ২ সদরঘাট, ঢাকা 

» যৌড়ণীচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে স্রাট। 
৭৬৫ , সচ্চিদানন্দ দন্ত, ৩১।১ নয়ানঠাদ দত্তের স্্রাট। 

» সজনীকাস্ত সিংহ বি এল্, ১৭৮এ মুক্তারাম বাবুর হাট । 

এ সতীন্দ্রমোহন রায়, ৩১৫ গৌরাবেড়ে লেন। 

, সতীন্দ্রসেবক নন্দী, ১৭ সিকদারবাগান স্বীট। 

এ সতীশচন্ত্র ঘোষ বি এল্, কক) ২৫ চন্দ্রনাথ চাষের ই্টাট, ভবানীপুর 

« সতীশচন্ত্র ঘোষ বি এল্, থে) ৭৯ লিন্টন্ ষাট! 

* সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, ৩৮৩ বাগবাজারষ্রাট | 

» মতীশচন্ত্র দাস গুপ্ত বি এ, ৯* মাণিকতল! মেন রোড । 

গণ 
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জীযুক্ত সতীশচন্ত্র পালচৌধুরী বি এ, এটর্ণি, ১১৩ গ্রে ষ্্রট। 
৮ ডাঃ সতীশচন্ত্র বরাট, ১০২ মস্জিদবাড়ী স্্রট । 

৭৭৫ » সতীশচন্ত্র বন্থ, ২৪ কালিদাস পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট। 
» সতীশচন্ত্র বাগচী বি এ (কেঘি জ ও কলিকাতা ), এল্ এল্ ডি (ডাবলিন ), 

ইউনিভাদিটি কলেজের অধ্যক্ষ! 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচনত্র বিগ্তাভুষণ এম্ এ, পি এইচ. ডি, 

২৬1১ কানাইলাল ধরের লেন 
শ্রীযুক্ত তীশচন্্র ভট্টাচার্য বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ১২1২ বি কর্ণওয়ানিস্ সীট । 

» সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যান্ন এম এ, (ক) প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, 

কেমিক্যাল ল্যাবরেটারী 
৭৮০ * সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, খে) ৫২ ঘোষের লেন। 

« সতীশচন্দ্র রায়, ১ নবীনচন্ত্র পাল লেন, হারিসন রোড। 
*» সতীশচন্দ্র সরকার, ৬ পঞ্চানন ঘোষের লেন । 
». সতীশচন্্র সিংহ, ১৯ রামনারায়ণ ট্াচার্যের লেন। 
». সত্যচরণ বন্থু এম্ এ, সি এম্ এস কলেজের অধ্যাপক, 

রর ১২ দেওয়ানের গলি, সোনাগাদি! 
৭৮৫ * সত্যচরণ লাহা! এম্ এ, বি এপ, ১৪ স্ৃকিয় স্রাট। 

» সত্যতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১ কাশীনাথ বস্থুর লেন। 
« সত্যানন্দ বন্থ এম্ এ, বি এল্, ৭৮ ধন্মতলা! স্টাট। 
« সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ। 

» সত্যেন্্রনাথ দত্ত, ৪৬ মন্জিদবাড়ী ছ্রাট। 
৭৯ ৮ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১২ সেকরাপাড়া লেন, বহুবাজার। 

* সতোন্ত্রনাথ সেন বি এ, ( এটর্নি), ইওিয়ান মিররের সম্পাদক, 
৫২ ইও্ডয়ান মিরর ট্্াট। 

* সমরেন্ত্রনাথ ঠাকুর, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 
» সরলকুমার বন্থ, ১* গোপালকুষ্চ ঘোষের লেন, খিদিরপুর । 
» সরোজকুমার চৌধুরী, ৪০ গ্রে ট্রাট। 

৭৯৫ » সরোজবন্ধু নিস্োগী, ১২৯।১ বহুবাজার ট্রাট। 
» সলিলেন্্রমোহন ঘোষাল, +১এ নলিন সরকারের স্্ট। 
* সাতকড়ি অধিকারী এম্ এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, ৬৫ সীতারাম ঘোষ ্ট। 
» সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধান্তভূষণ, জ্যোতিভূ ষণ, ১৫ আহীরিটোলা গ্রট। 

«» সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে ্রট। 
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৮* শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেন, ৪৯ কাসারিপাড়া রোড, ভবানীপুর । 

৮০৫ 

৮১০ 

৮১৫ 

১৮৯৪ 

৮২৫ 

সিদ্ধস্বর দাস ঘোষ, ৩ রবুনাথ চাটুখোর ষ্ট। 

সিরাজউল্ইসলাম এম্ এ» ৬১১৯ ।ন ওয়েলিংটন ষ্ট | 

পণ্ডিত সীতানগ কাবারদ্, ১ রামমোহন সাহার গেন। 
সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যা্ন এন্ এ, নি এল্, ৬ গোবিন্দ ঘোষের লেন, ভবানীপুর । 
ডাঃ স্থকুমার পাকড়াখা, ৪৫ বীডন ষ্টাট। 
সথধান্্রনাথ ঠাকুর বি এল, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 
স্থবোধকষ্ণ বিশ্বান এম্ এ, বি এস্সি, 5 ডাফ পুন। 

সুবোধচন্ত্র মহলানবিশ বি 'এসপি, এক আর্ এস্ £, ১১৭ কণওয়ালিন্ সীট । 

সুবোধচন্দ্র রায় বি এ, (ক) ৩৮।১ শিবনারারণ দাসেৰ লেন। 
মুবোধচন্ত্র রায় বি এ, (খ) ৯ নারিকেলডাকঙ্গা মেন রোড। 
কবিরাজ স্রেন্ত্রকুমার দাসগুপ্ত, কাব্যতীর্থ, কবির, ৯৫ পাথুরিয়াঘাটা স্্ীট। 
সুরেন্্রকষ্ণ দ্র বি এল্, ৭ রাজা গুরুদাঁসের গ্রাট, রামবাগাঁন। 
সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এস্সি, ৩৭ ধ্টীভলা রোড, নারিকেলডাঙ্গ!। 
স্ুরেন্্রচন্ত্র সেন, ৬৪1১ নেছুয়াবাজার ট্রাট। 

স্বরেন্্রন্দ্র বসু, ৫ বাতির মুজ!পুর রোড। 

স্থরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ১১ পস্গুপাড়া লেন, বাগবাঞ্জার | 

স্থরেন্্রনাথ কুমার, ৩১ সাপেন্টাঈটন্ লেন। 

সথরেন্ত্রনাথ ঘোষ, ১০৯ কলেজ ই্াট। 

স্থরেন্্রনাথ চক্রবর্তী এম্ এ, কে) ৩৮৩ কামারডাঙ্গ৷ রোড, ইষ্ট ইটালা । 
কবিরাজ স্থরেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী, কবিরঞ্জন, (৭) ৬৯ কর্ণওয়ালিস ষ্টাট। 
সুরেন্ত্রনাথ গঞ্গোপাধ্যায়, জমিদার এবং মার্চেন্ট, ১১1২ হারিসন রোড়। 
স্থরেন্ত্রনাথ গুহ, ১৭ নুরমহল্মদ সরকার লেন। 

স্থরেন্্রনাথ ঠাকুর বি এ, ১৯ ষ্টোর রোড, বালীগঞ্জ। 
স্থরেন্ত্রনাথ দে বি এ, ৩৮১ নীলমণি মিত্রের ষ্রাট। 

স্থরেন্ত্রনাথ দাস গুপ্ত, ৬ কালাতল! লেন। 

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্ুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ক) “বেঙ্গলী”-সম্পাদক, ২৪ হ্বারিসন রোড। 

শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, (খ) রিপণ কখেজের অধ্যাপক, 
১৪ মুন্সাধাজার রোড, বেলিয়াঘাটা। 

* স্মুরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য, ৭* হরি ঘোষের স্রীট। 

» স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদার বি এল্, ১ অনাথ দেবের গেন। ণ 
৮৩০ এ সুয়েজনাথ মুখোপাধায়, মুখাজি এও মুখাজি কোং, ৯৬ লোয়ার চিৎপুর পোড। 
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শ্রীযুক্ত স্থুরেক্রনাথ রায়, ৪৮ হ্যারিসন রোড। 

ঞ্ঠ 

নুবেন্্রনাথ সান্ধকী, কাব্যহুষণ, দক্ষিণ সি'তি, *জ্ঞানদায়িনী চতুষ্পাঠী,” কাশীপুর। 

কবিরাজ স্ুরেন্ত্রনাথ সেন কবীন্ত্র, ১৬ বারোরারীতলা রোড, বেলেঘাটা। 

স্থরেন্্রনাথ সেন বি এ, ১৯৩ কর্ণওয়ালিস্ ফট । 

সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, পহইরেন্দ্র-কুটীর”, ঘুঘুডাঙ্গা, দমদম! | 

স্থরেন্্নারায়ণ ঘোষ বি এ, সবডেপুটি কলেক্টর, বরিশাল । 

স্থরেন্্রভূষণ সেন এম্ এস্সি, ৯০ মাণিকতলা মেন রোড। 

সুরেন্্রমাধব মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ৪1২ বলরাম বন্থর ১ম লেন, ভবানীপুর । 

সুরেন্রমোহন সেনগুপ্ত এম এ, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, হ্যারিসন রোড। 

স্থরেশচন্ত্র কু বি এ, টাউন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ১৬1১ যছুনাথ মিত্রের লেন, 

শ্রামবাজার ! 

স্থরেশচন্ত্র গুপ্ত, ৫৭ সার্পেন্টাইন লেন! 

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র দত্ত, এল্ এম্ এস্, ১৭ রাণী স্বর্ণময়ী রোড। 

স্থরেশচন্ত্র দেব, ১০ কালিদাস পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট। 

স্বরেশচন্দ্র নন্দী, “আনন্দ-নিকেহন”, ২২ টতারপাড়া লেন। 

সুরেশচন্দ্র পালিত বি এল্, ৭৯ মাণিকতলা স্্রীট। 

স্থরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যার, ৫এ বামকুঞ্চ বাকচীর লেন। 

স্থুরেশচন্দ্র বন্থু বি এল্, ১১ রুষ্ণরাম বসুর ্টাট। 

ডাক্তার স্থরেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য এম্ বি, ১৬১ নিমতলা ঘাট ষ্টট। 

স্রেশচন্ত্র মিত্র, ১০।১ কালাঘাট ৩য় লেন। 

স্ুরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, এটরি, ২ শ্রীনাথ দাসের লেন, বড়বাঁজার । 

সুরেশচন্দ্র সাজপতি, ২১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর । 

ন্ুরেশচন্দ্র সরকার, ২৫ হোগলকুড়িরা গলি। 

রা স্থুরেশচন্জ্র সিংহ বাহাদুর, বিদ্যার্ণব, এম্ এ, ১২০।৩ অপার সাকুর্লার রোড। 
সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী সি'আই ই, বি এ, এম্ ডি,৭৯।১ আমহাষ্ট্রাট । 

সুশীলকুমার দে, এম্ এ, বি এল্, ২ ডফ. লেন। 

স্ুশীলচন্ত্র নিয়োগী এম্ এ, বি টি, ২৭ শিবনারায়ণ দাসের লেন। 
সুসস্তোষকুমার দে, ১১৩ সীতারাম ঘোষের গ্রীট। 

হুর্ধ্যপদ্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ২৯।১ বনমালী সরকারের ষ্্রাট। 
সেবানন্দ ভারতী, ৩৮ পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইটালী। 

সোমেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম্ এ রিপণ কলেজের অধ্যাপক, 

৭৬ হরিশ চাটুর্য্ের ্ীট, ভবানীপুর । 
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শ্রীযুক্ত সৈয়দ আলী আখতার, ৩১১ সি ওয়েলিংটন স্টট। 

চ্ড 

হরিপদ চট্রোপাধ্যায়, ৯১ সীতারাম “ঘ1ধের ইট । 

সৌরীন্ত্রনারায়ণ দত্ত ধি এ, সলিসিটার, ৭৯ বেড চারের স্্রীট। 
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল্, ১৫ হরিশ চাটুধ্যের স্রট, ভবানীপুর । 

হরগোবিন্দ লঙ্কুর চৌধুরী, ৩১১ নয়ানটাদ “ত্র ট্রট। 

হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৯ দ্রগাচরণ পিতুড়ীর লেন। 

হরপ্রসাদ ম্রমদীর, ১১ হরিমোহন বস্তুর লেন, দঞ্জিপাড়া। 
হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, এম্ এ, বি এল্, ১৯ রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের ই্রাট। 

হরিচরণ মিত্র, ৯ গৌরমোহন মুখাক্ছির ষ্ট, সিমলা । 

হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, ২১ অভয় হালদারের লেন, বহুবাজার। 

হরিদাস চট্োপাধ্যায় (ক), ৩ সুকিয়াস "রা । 
হরিদাস চট্টোপাধ্যায় খে), ১০১ কর্ণপয়ালিস ইট । 

ডাক্তার হরিধন দন্ত রাঁয় বাহার এল এম্ এস্, এল্ সি পি এস্, 
৩৭ বেনেটোলা লেন, পটলডাঙ্গ। ৷ 

ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, রায় নাভাঁছর, এস ডি, ১৫।১এ বলরাম ঘোষ ট্রাট। 

কবিরাজ হরিনাথ বিগ্চারদ্র, ১৭৮ কণওরালিস ই্াট। 

হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ২৩ মদন মিত্রের ১য় লন, সিমল। | 

হরিপদ মিশ্র, জমিদার, ১৫ গুলু ওপ্তাগরের লেন। 

হরিপদ মুখোপাধ্যায় বি এসসি, ১১৪।১২ মাণিক তলা স্রাট। 

হরিপদ মৈত্র খি এ, ৭ দীনবন্ধু লেন। 

হরিপ্রসাদ মিত্র বি এস্সি, ১০।১ এ রানমকান্ত বস্তুর উট । 

হরিভূষণ দত্ত এম্ এ, ২৩ ঘোষের লেন। 

হরিশ্ত্ত্র নিয়োগী, ১৪।৪ কালী গ্রসাদ চক্রবর্তীর ট্রাট। 

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস, চেক ডিপাটমেণ্ট, 

লালদীঘি। 

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বিচ্যাভূষণ, এম্ এ, ২।২ পিয়ারী দাসের "লন, রামবাগান। 

হরিহর শেঠ, ১৮ দর্্মাহাটা স্বীট। 

হরেন্দ্রকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ২ মূলেন স্বাট, ভবানীপুর । 
হরেন্দ্রকষ্জ শীল, ৮৩ অপার চিৎপুর রোড। 

রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, কুঠিঘাটা, বরাহনগর | 

হরেন্দ্রনাথ বল্লভ, ২৬ গ/ালিফ, ফ্রীট, শ্যামবাজার । 

হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১ হাতীবাগান লেন। 
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শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৯ ষটী তল! রোড, নারিকেলডাঙ্গা ৷ 
হিমাংশুমোহন মিত্র বি এসসি, ৬ মল্লিকের লেন, হ্ামপুকুর | 

হীরালাল চক্রবর্তী বি এল্, ১১এ বেলতলা! রোড, তবানীপুর । 
হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৩ পদ্মনাথের লেন, শ্রামবাজার | 

হীরেন্্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব, এম্ এ, বি এল্, এটরি, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ গ্রীট। 
হৃধীকেশ মলিক, ৬১১ নেবুতলা লেন। 

হেমচন্দ্র ঘোষ, ১১৬ মসজিদবাড়ী '্রীট । 

হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, এফ. লি এস্, ৭১৩ শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন। 

হেমচন্র নাগ বি এ, ১৮৪ ছকু খানসামার লেন, € “হেরল্ড” আফিস, ঢাকা )। 

তেমচন্দ মিত্র (ক), ১৯ শ্ঠামপুকুর লেন। 

হেমচন্দ্র মিত্র বি এল্, খে) ২৮২ ঝামাপুকুর লেন। 

হেমচন্ত্র যুখোপাধ্যায়, ২২* লোয়ার সাকু'লার রোড। 

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, গ্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, 

| ৫ পটলডাঙ্গা স্্রট। 
কবিরাজ হেমচন্ত্র সেন কবিরত্ব, ৫ কুমারটুলী দ্ীট। 

হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, ৯১ রাধানাথ মল্লিকের লেন। 

হেরম্বচ্দ্র মৈত্রেয় এম্ এ, সিটি কলেজের অধ্যাপক, ৬৫ হ্াারিসন রোড। 
হেমদাকান্ত চৌধুরী এম্ এ, ১৪ রামমোহন দত্তের রোড, ভবানীপুর । 
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধায়, ৩ গোপীমোহন দত্তের লেন, বাগবাজার । 

হেমেন্ত্রনাথ রায়, ৩ রাণী শঙ্করীর লেন, কালীঘাট। 

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার, সাতক্ষীর। হাউস, কাশীপুর। 

হেমচন্দ্র সিংহ বি এ, ৭৩ হাজরা রোড, কালীঘাট। 
হেমেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, ৭৬ মস্জিদ্বাড়ী ট্রট। 

হেমেন্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, “দি ক্লোজ”, ১০৬২ শ্যামবাজার ই্রীট। 
হেমেজ্রমোহন বন, ৪৯ আমহাষ্ট ্রাট। 

| খ] মফম্বল। 

অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ব, এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা । 
তক্ষয়কুমার নন্দী, খুলনা! বাজার, খুপনা। 

অক্ষয়কুমার রায়, মেসার্স সেন এও কোং, দিল্লী । 

ডাঃ অক্ষয়কুমার সরকার এল্ এম্ এস্, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং । 
" অক্ষয়কুমার সেন বি এ, গৌরীপুর এপ্টেটের ম্যানেজার, জামালপুর, ময়মনসিংহ 
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শ্রীযুক্ত অক্ষয়তৃষণ গঙ্গোপাধ্যায়, পোষ্ট মাষ্টার, ঢাক । 
ঠঠ অখিলকুষার চট্টোপাধ্যায় ৰি এ, এম আর এ এম্, ডেপুটা ম্যাজিষ্ক্রেট, বীকুড়া। 

অখিলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি এল, ঢেঙ্কানল উদ, ংরাজী স্কুলের শিক্ষক, ঢেস্কানল, 

উড়িম্যা, ভায়! কটক। 
রায় সাহেব অঘোরনাথ অধিকারী, বিগ্ভাভৃষণ, এফ. আর্ এ আই, 

নম্মীল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শিলচর, আসাম। 
অচ্যুতানন্দ পাঠক ৰি এ, সাব.ডেপুটী কালেক্টর, বাঁজালি সারকেল, সোরভোগ, 

বড়পেটা, আসাম। 

অতুলকৃষ্ণ নিয়োগী এম্ এ, ২২ নীলরতন বাবুর ষ্টাট, র'1চী। 
অতুলকষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্ঞাবিনোদ, বিছ্যারদ্ব, সাহিত্য-ভূষণ, তক্কমিধি, 

২১৩ ব্যাংকাস' স্রাট, সদরধাজার, মীরাট ( ক্যান্ট )1 

অতুলকুষণ সিংহ বি এল্, ১ রামকুষ্ণপুর ফাষ্ট বাই-লেন, শিবপুর, হাওড়া। 
অতুলগোপাল রায় এম্ এ, সব-ডেপুটা কালেরর, সাতক্ষীরা, খুলন!। 

অতুলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, রাভেন্স৷ কলেজের অধ্যাপক, কটক। 

অতুলচন্ত্র গুপ্ত বি এ, (ক) চীফ সেক্রেটারীর আফিস, বন্মা-সেক্রেটেরিয়েট, রেছুন। 

অতুলচন্ত্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, খে) উকীল, রঙ্গপুর। 

অতুলচন্ত্র দন্ত এম্ এ, বি এল্, ডেপুটা ম্যাঁজিষ্রেট, বহরমপুর । 

অতুলানন্দ দাস, ফরেষ্ট রিসার্চ ইন্ষ্টিটিউশন এবং কলেজ, ডেরাডুন। 
অতুলানন্দ রায়চৌধুরী, “আনন্দ-ভবন্»” শিমলাগড়, হুগলী । 
অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, ফ্যামিলি কোয়ার্টার বি ২০, ডুরা্ডা, সেক্রেটারিয়েট পোষ্ট । 
অতুল্যধন বন্দ্যোপাধ্যায়, পাণিহা'টী, ২৪ পরগণ! । 

অদ্বৈতচরণ বস্থ বি এল্, উকীল, লাহিরিয়! সরাই, দ্বারবঙ্গ। 

অধরচন্ত্র মিত্র বি এ, ডিষ্রান্ট স্কুলের ২য় শিক্ষক, রাঁয়বেরিলী, ইউ, পি। 

অনন্তকুমার দাশগুণ্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
পণ্ডিত অনস্তকুমার বড়ুয়া, রাঙ্গামাটা গভঃ হাই স্কুলের পালিশিক্ষক, চট্টগ্রাম! 
অনাদিকৃষ্ণ দত্ত, জমিদার, সাগরকান্দি, পাবন!। 
অনিলচন্ত্র দত্ত, নূতনবাটা, নিবান্ধাই, পোঃ দত্তপুকুর, ২৪ পরগণ। 
অনিলমোহন মুস্তফী, অফিস অব দি এক্ুকেশনাল কমিশনার উইথ দি গবর্ণমেন্ট 

অব. ইত্ডয়া, শিমলা । 
পণ্ডিত অনুকূলচন্ত্র গুপ্ত শাস্ত্রী, কাব্যতীর্ঘ, জনসন্ রোড, ঢাকা । 
অনুকূলচন্ত্র বন্ধু, বর্মা-সেক্রেটেরিয়েট, রেঙ্গুন। 
অনুকূলচন্ত্র রায় বি এ, কোর্ট অব ওয়ার্ড &্েেটের ম্যানেজার, কুমিল্লা । 

নি 
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রীযুক্ত অন্নদাকুমার ঘোষ, একুজিকিউটিত, ইঞ্জিনিয়ার অফিসের হেড ক্লার্ক, 

ই, এস, ডিভিশন, মাখনিয়া কুয়া, মোরাদপুর, বাঁকিপুর। 

অরদাচর্ণ দাস গুপ্ত, জজ আদালতের হেড, ক্লার্ক, রঙ্গপুর ৷ 

কুমার অন্নদী প্রসন্ন লাহিড়ী, কাশীমপুর, রাজসাহী। 

অনদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল ও জমিদার, বর্ধমান । 

অননদাপ্রসাদ সেন, জমিদার, রাধাবল্পভ, রঙ্গপুর। 

রায় সাহেব অপূর্বরুষ্ণ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন, পুরুলিয়া, মানভূম । 
অপূর্বচন্ত্র দত্ত এফ. আর্ মেট এস, মুরারিটাদ কলেজের অধ্যক্ষ, শ্রীহট্ট। 
অবনীমোহন চটোপাধ্যায়, বিগ্াবিনোদ, বি এ, পুরাতন চক্, বর্দমান। 

অধিনাশচন্দ্র চৌধুরী বি এ, নাজিরপুর, গুরুদাসপুর, রাঁজসাহী। 

অবিনাশচন্দ্র দাস এম্ এ, বি এল্, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ। 

অবিনাশচন্ত্ব বন্দোপাধ্যায় এল্ এম্ এম্, ১২ এল্গিন রোড, এলাহাবাদ। 
রায় সাহেব অবিনাশচন্ত্র বস্থ, কে) সব-রেজিষ্রার, পিঙ্গলা, মেদিনীপুর । 

অবিনাশচন্ত্র বন্ু, (খ) ছন্দৌমী, ইউ পি। 

অবিনাশচন্দ্র বস্থু এম্ এ, (গ) হুগলী কলেজের অধাপক, হুগলী । 
অবিনাশচন্ত্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, ঢাকা কলেজের অধ্যাপক এবং 

"প্রতিভা”-সম্পাদক, পূর্বদরজা, ঢাকা। 

অবিনাশচন্দ্র সান্যাল, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ | 

অমরনাথ দত্ত বি এল্, উকীল, বদ্ধমান। 

অমরেন্ত্রনাথ পাল চৌধুরী বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, হাওড়|। 
অমরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, উকীল, উপর বাজার, র'চী। 

অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য চৌধুরী, ৩ নরিন্দা, ঢাকা। 
অমরেশ্বর ঠাকুর এম্ এ, বি এন্ কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

অমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, খাঁলিয়া, ফরিদপুর । 
অমূল্যকুমার বন্ধু বি এ, সার্ভে্ট অব ইও্ডয়! অফিস, পুন! । 
অমূল্যকৃষ্ণ বনু, জেমুয়!, মেজিয়া পোঃ, বীকুড়া। 

অমূল্যচন্ত্র গোস্বামী বি এ, শ্রীরামপুর, হুগলী । 
অমূল্যদেব পাঠক বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

 অমূল্যধন চট্টোপাধ্যায়, ভায়া সোলান ক্রয়ারী, কে, এন রেলওয়ে। 
অমৃতলাল বন্থ, কুকরুণ, সাতক্ষীরা, খুলনা । 
জমৃতলাল শীল এম্ এ, নিউ লেন, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য। 
অদ্বিকাকুমার রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২৪ পর়গণা। 
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শ্রীযুক্ত অদ্বিকাচরণ চৌধুরী, হরিপুর, বড়বাড়ী, পাবন!। 
মাননীয় শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ মঞ্জুমদার এম্ এ, বি এল্, উকীপ, ফরিদপুর । 
শ্রীযুক্ত অধিকাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সধঅজ,জাড়াগ্রাম পোঃ, বর্ধমান । 

» অন্বিকাচরণ রায় এম্ এ, ৰি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর । 

অরুণচন্ত্র পাল, একাউপ্টাণ্ট, পুলিস কমিশনানের অফিস, ৬নং ৩১ স্ত্রী, রেঙ্গুন 
অশ্বিনীকুমার সেন, পীতান্বর লাইব্রেরীর সম্পাদক, সেনহাটি, খুলন!। 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আগ্ঘনাথ স্তায়ভূষণ, গৌরাপুর রাজটোল, গৌরীপুর, 

ধুবড়ী, আলাম। 

শ্রীযুক্ত আদ্যনাথ রায় বি এ, হাবড়া জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, হাবড়া। 

আনন্দলাল চৌধুরী, জমিদার, রায়কালী, বগুড়া। 
মুন্সী আফ তাবউন্দীন মণ্ডপ, পছমারখোপ, চিলমারী, রঙ্গপুর। 
মুন্সী আফানউল্লা কবিরাজ, মা হিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
মৌলবী সেখ আবদুল জব্বর, বনগ্রাম, গফরগাও, ময়মনসিং । 
সেখ আবদুল জব্বর, পাঞ্চালী এম্ ই স্কুলের গ্রধ!ন শিক্ষক, গ্রাম পালা, 

চাঁপার কোন! পো ময়মনসিংহ । 

মৌলবী চৌধুরী আমামতুল্লা আহম্মদ, কুচণিহার ব্যবস্থাপক-সভার সদন্ত, জমিদার, 
ব্ড়মরিচা, কুচবিহার। 

আশুতোষ গুহ বি এল্, বালুবাড়ী, দিনাজপুর | 

আশুতোষ ঘোষ, ছোট সিমল!। 

আশুতোষ চক্রবর্তী এম এ, বি এল্, উকীল, রাণীগঞ্, বদ্ধমান। 

আগ্ততোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, (ক) কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা, আসাম। 

আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, €খ) ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, টাকা । 

আগুতোষ চট্টোপাধ্যায় কৃতিরত্ব, এম্ এ, (গ) পাটন। কলেজের গাণতাধ্যাপক, 

মাখনিয়! কু, মোরাদপুর, ঝাকীপুর। 

ডাক্তার আশুতোষ দত্ত গুপ্ত, বৈশ্ঠ ফারমেসী, খুলনা । 

আগুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবীশ, “নন্দিনী”-সম্পাদক, শিবপুর, হাবড়া। 

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনাপুর। 

আশুতোষ বনু বি এল্, বাগেরহাট, খুলনা। 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কামদেবপুর, মেটিরারা, নদীয়া । 

আগুতোষ রায়, (ক) দি ইম্পীরিয়াল মেডিকেল হল, দিল্লা। 

আগুতোষ রান, (খ) ১৮এ অঘোর ভট্টাচার্যের গনি, সোনারপুর!, বেনারস্ গিট 

. আগুতোষ লাহিড়ী, বি সি ই, রঙ্গপুর। 
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শ্রীযুক্ত ইন্দুভুষণ রায় বি এ, উচ্চ ইংরাজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কুড়ি গ্রাম, রঙ্গপুর। 

রাম সাহেব ইন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাইন্রিগাঁল লজ, সিমলা! । 
ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল্, উকীল, ভাগলপুর। 
ইন্দ্রনারার়ণ চট্টোপাধ্যায়, মুলুটি রাঁজবাটী, মুলুটি, সাঁওতাল পরগণ! । 

' ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক, মেদিনীপুর । 

ঈশানচন্্র পাল চৌধুরী, জমিদার, মুজাটা, গুণের ব।টী, ময়মনসিংহ । 
ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ষ্টেট কাউন্সিলের মেম্বর, জয়পুর, রাজপুতন! । 
ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী, বিগ্াবিনোদ, বিষুপুর, মুন্সিবাজার, স্রীহট্র। 
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আসিষ্টাণ্ট, গবর্ণমেণ্ট অব ইত্ডিয়৷ রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট, 

সিমল!। 

উদ্রকান্ত ভষ্টাচাধ্য, মস্থনা, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

উপেন্ত্রকুষ্ণ চক্রবত্তী বি এ, নয়া-সড়ক, শ্রীহট্র। 

উপেক্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম এ, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর | 

উপেন্দ্রন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর । 
উপেন্্রজ্্ চৌধুরী, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া 
উপেন্দ্রচন্্র সেন গুপ্ত, কালীতল৷, দিনাজপুর । 

উপেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধুবড়ী, আসাম। 
উপেন্দ্রনাথ দাস বি এল্, উকীল, ৰাকুড়া । 

ডাঃ উপেন্ত্রনাথ নাগ, এল্ এম্ এস্, কালনা, বর্ধমান । 

উপেন্ত্রনাথ সরফার, মোক্তার, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার | 

উপেন্দজ্রনারায়ণ নিয়োগী, সাকরাইল, ময়মনসিংহ । 
রায় উপেক্ত্রনাথ কাঞ্জিলাল বাহাছুর, এফ. এল্ এম্, একট্রা' ডেপুটা 

কন্সারভেটার অব ফরেই, শিলং, আসাম 

উপেন্ত্রলাল বড়,য়া, উত্তর রাউজান মুদ্সেফী আদালত, রাউজান পৌঃ, চট্টগ্রাম । 

দাননীর শ্রীযুক্ত উপেক্্লাল রায় বি এল, জমিদার, চকবাজার, উট্টগ্রাম। 
যুক্ত উমাকান্ত দাস, (ক) লক্ষমণপুর, সৈয়দপুর, রঙ্গপুর। 

১১৫ ০» রায় উমাকান্ত দাম বাহাছুর, (খ) ১৪৬ হাউজ কটোরা, কাশী। 
» উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যাক্র এম্ এ, রাজ-কলেজের অধ্যক্ষ, বর্ধমান। 

উমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ, (রিপণ কলেজের অধ্যাপক ), জেনো 

কান্দী, মু়শিদাবাদ। 
* উমাপদ বস্থু, মধুবনী, দ্বারবঙ্গ। 

উমেশচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, এফ. আর এ এদ্, ১২ অর্জটাউন, এলাহাবাদ। 



সাহিত্য-পরিষত-প্জিক! ৬৯ 
১২* শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র চাক্লাদার, 'পাকাটি লজ+, ময়মনসিংহ । 

১২৫ 

৯১৩৩ 

১৩৫ 

১8০ 

৯৪৫ 

উমেশচন্ত্র দাস মণ্ডল, গোরকমণ্ডপ, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর। 
উমেশচন্ত্র নাগ, বালিজুরি, মাদারগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

উমেশচন্ত্র মৈত্র, কে) আতাইকুলা, পোঃ লালোর, রাজসাহী। 
উমেশচন্দ্র মৈত্র, খে) বৈগ্ভব্লঘড়িয়া, নাটোর, রাজসাহী | 
উমেশচন্ত্র সিংহ চৌধুরী, সহকারী শিক্ষক, নেত্রকোণ। দন্ত হাই স্কুল দি. ' 

ট্রেডিং ইউনিয়ন, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ । 
উমেশনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, নৃতনভারেঙ্গা, ভায়৷ নাকালিয়া, পাবনা 
মৌলবী এ এফ. এম্ আবদুল আলী, এম্ এ, ডেগুটা ম্যািষ্টেট, ময়মনসিংহ । 

জে, ডি, এগ্ডাঁরসন এম্ এ, আই সি এস্, “মষ্টিন হীউস*, 

ক্রক্ল্যাওদ্ এভিনিউ, কেন্বি জ, ইংলগু। 
কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৯ হেমচন্ত্র বন্দোপাধায়ের লেন, শিবপুর, হাওড়া । 
কামদাচন্ত্র বিশি, জোয়াড়ী, রাজসাহী। 
কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়, মালডোয়ার ষ্টেটের ইঞ্জিনিয়ার, রাণী শাংকাইল পো, 

দিনাজপুর । 

কামাধ্যাগ্রসাদ বনু বি এল্, বহলদ! পোঃ, ভায়া কালীমাটি, বি এন্ রেলওয়ে।' 

কামিনীকুমার ঘটক, উকীপ, মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা । 
কামিনীকুমার সরকার, ভিম্লা, রঙ্গপুর। 

কাঁমিনীকুমার সেন এম্ এ, বি এল্, উকীল, ২ আরনানিটোলা', ঢাঁকা। 
কামিনীনাথ রায়, পু'টশুরি এইচ ই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক, 

পুটশুরি পোঃ, বর্ধমান। 

কামিনীমোহন দত, সিঙ্গাইর, মাণিকগঞ্জ | 

কামিনীমোহন বাগচী, জমিদার, বড়িয়া, রাজসাহী। 

' ডাক্তার কার্তিকচন্ত্র ঘোষ, যোগপর, ভাগলপুর। 

কার্তিকচন্ত্র দাস, জমিদার ও অনারারী ম্যাজিষ্েট, সত্রগ্ড, শাস্তিপুর, নদীয়! | 

কাঁলবরণ ঘোষ, ১৭৬ রামরুঞ্চপুর লেন, শিবপুর, হাবড়|। 

কালিদাস ঘোষ বি এল্, উকীল, র'চী। 

কালিদাস চক্রবর্তী, ডি ট্রন্ট সবরেজিষ্ট্রীর, বরিশাল। 

কালিদাস দত্ত, কে) মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা । 

কালিদাস দত্ত, (খে) উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর । 
কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, (ক) ব্রাইটন কার্ট রোড, সিমল। 

কালিদাস বন্দোপাধ্যায়, (খ) আখড়া, দাইছাট, বর্ধমান। 
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প্রযুক্ত কালিদাস বাগচী, সব্ধালপুর, রাধানগর গ্রাম পোঃ, যশোহর । 

» কালিদাস মিত্র বি এল, উকীল, যশোহর । 

১৫০ * পণ্ডিত কালীকমল কাব্যবিনোদ, অনিপণ্ডিত সংস্কৃত লাইব্রেরীর সম্পাদক, 

বিহানীবাজার, শ্রীহ্ট। 

» কানীকান্ত বিশ্বীস, জলঢাকা পো, রলপুর | 
*  কালীকিশোর দাস, রমণা, ঢাকা। 
*৮ কালীকুমার ভট্টাচার্য, মুস্তফী ছ্টেটের ম্যানেজার, কুচবিহার। 
* কালীরুষ্ণ গোস্বামী বিষ্তারত্ব, এম এ, বি এল্, উকীল, 

২০ মীর আতাব লেম, ঢাকা । 

১৫৫ »* কালীকুষ্ণ ঘোষ, ভূতপুর্ব পুলিস ইন্স্পেক্টার, বালীগাঁও, হিলোচিয়া, ময়মনসিংহ । 

' & কালীকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকীল, গোরাবাজার, বহরমপুর, বেঙ্গল। 

» কালীচরণ মিত্র বি এ, চৌথাম্বা, ৰেনারস সিটি। 

কালীধন ঘোষাল, বুক-কীপার ও ফ্যাসিয়ার, : 

. মেসার্স ই, এম্, ডি-সৌজা এড কোং, পোষ্টৰকৃন ১৩৪, রেঙ্ুন। 
রি কালীনাথ রায়, “পঞ্জাবী”-সম্পাদক, লাহোর। 

১৬৭ » কালীপদ ঘোষ, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর । 

- » কালীপদ বস্তু বি এল্, উকীল, মিরাট, ইউ, পি। 
* কালীপদ সরকার এম্ এ, আসিষ্টাণ্ট ইম্সপেত্রর অব স্কুলস্, 

চট্টগ্রাম ব্ভাগ, “নন্দন-কানন”, চট্টগ্রাম । 
» কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি এ, রাজসাহী সাধারণ-পুস্তকালয়, ঘোড়ামারা, রাজনাহী । 

. » কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, জমিদার, গুজাদিয়া, করিমগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 
১৬৫ « কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক, চু'চ্ড়া। 

» কালীগ্রসন্ন ভাছুড়ী, একা উপ্টান্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, ইঞ্জিনিয়ার্স অফিস, 

রর বক্সার, আর! । 

৯ কালীপ্রসন্ন মৌলিক, পুলিস্ টেনিং গল, স্ুরদহ, রাজসাহী। 

৯ কালীপ্রসন্ন সাহা বি এল, উকীল, ইংরেজবাজার, মালদহ। 

রি কালীতৃষণ মুখোপাধ্যায়, উয়ারি, ঢাক । 

১৭৪ ডাঃ কালীমোহ্ন সেন ওপ্ত, এল এম্ এস্, সিভিল সার্জন, পাবনা, 
ভায়৷ কুস্তিয়া, ই বি আর। 

৬ কালীরঞ্জন লাহিড়ী, মালদহ । 

. * কাশীকাস্ত মৈত্রেয়, পাতালেশ্বর, বেনারস। 

* কিরণকুমার সেন গুপ্ত এম্ এ, বি এস্সি, দি ইউনিভাপিটি, বার্দিংহাম, ইংলগ। 



রীযুক্ত কিরণচন্ত্র ঘোষ, কম্পিউটার, চীফ ইপ্সিনীয়ান” অফিস, | 

পি ডরু সেক্রেটারিয়েট্, রেসুন। 
১৭৫ ৮» স্বামী কিরণঠাদ দরবেশ, ২০৭ মদনপুরা, বেনারম সিটি। পা 

মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরগচন্ত্র দে এম এ, আই মি এস্, চট্টগ্রাম-বিভাগের কমিখনর, চট্টগ্রাম। 
যুক্ত কিরণচন্ত্র বন্থ এম এ, মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক, মেদিনীপুর । 

* কিরণচন্ত্র সেন বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

মাননীর় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাঁজসাহী। 
১৮* শ্রীযুক্ত কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

*«. কিশোরীমৌহন রায়, কাষ্টেয়ার্সটাউন, বৈদ্ধনাথ, দেওঘর | 

«এ কিশোরীমোহন সিংহ, বিশ্বাসপাড়া, জেমে, কান্দি, ুর(শদাবাদ। 

»« কিশোরীমোহন হালদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

* কিশ্োরীলাল চট্টোপাধ্যায়, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণ| | 

১৮৫ ৮ কুঞ্জবিহারী ঘোষ ধি এ, বি ই, ইঞ্জিনিয়ার, টাঁদনীচক, কটক। 

» কুপ্বিহারী বন্মণ, তাঁজহাট রাজবাটা, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

৮ ঝুঞীবিহারী বস্থ এম্ এ বি এল, বার|শত, ২৪ পরগণা। 

» কুঞ্জবিহারী সেন, কালীমাটা ষ্টোরস, পোঃ স|কৃচি, কালীমাটী, বি এন আর। 

» ডাঃ কুগ্জলাল সাহা, পাবনা । 

» কুগ্জমোহন মৈত্র, জমিদার, ঘোঁড়ামারা, রাজসাহী। 

» কুমারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এমসি, পাটনা কলেজ লেবরেটারী, 

মোরাদপুর, বাকীপুর। 

১৯০ 

» কুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইছাপুর, ব্যাতোর, হাওড়া। 

» কুমুদনাথ চৌধুরী, জমিদার, কুঠীবাড়ী। সেরপুর, বগুড়া । 
» কুমুদনাথ দত্ত, উকীল, ঘোড়ামার!, রাজসাহী। 

» কুমুদন্ধু ভট্টাচার্য, জমিদার, নগদা-সিনলা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 

» পণ্ডিত কুমুদ্রনাথ মল্লিক পণ্ডিতরদ্ব, জমিদার, রাণাঘাট, নদীয়া। 

» রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দোপাধ্যায় বাহাছুর, এম্ এ, রাজদাহা কলেজের অধ্যক্ষ, 

বোয়ালিয়া, রাজসাহী। 

১৯৫ 

» মোহাস্ত কুমুদবন, নী হাকুও, চট্টগ্রাম। 

» কৃষ্ঠকাস্ত চৌধুরী, জমিদার, কাশিমপুর, রাজমাহী। 

২০০ , কৃষ্ণগোপাল ঘোষ বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর । 

« কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, হরিসভ! লেন, বেহালা, ২৪ পরগণা। 

:* কৃষ্ঠবিহারী বন্গ এম্ এ, লোকাল অডিটার, সেক্রেটারিয়েট, রচি। 
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দঃ রুষঃচন্জ ভট্টাচার্য এম্ এ, বেধুন কলেজের অধ্যাপক, কলিকাতা । 

"* ক্বষচরণ সরকার, "মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতি”্র তত্বাবধায়ক এবং কপিগাঁও 

টি সাহিত্য-সমিতির সহকারী সম্পাদক, কলিগীও, মালদহ । 
২৫ » কৃষ্ণদাস আচার্য চৌধুরী, জমিদার, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 

৮ ক্ব্ণনাথ সেন, জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর । 
রা কব সান্তাল, ডউকীল, রাজসাহী। 

» ক্্চবিহারী চৌধুরী বি এল্, সাব. ডেপুটা কলেক্টার, ধুবড়ী, গোয়ালপাড়।। 
». কৃঞ্ণলাল চৌধুরী, জমিদার, ইংরেজবাজার, মাণদহ। 

২১৭ « কেদারনাথ ঘোষ, ব্লক সিগনাল ইন্স্পেক্টার, সৈয়দপ্র, রঙ্গপূর | 
» ডাঃ কেদারনাথ চন্দ্র, আউযগ্রাম, বর্ধমান। 

' * কেদারনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, খুলনা । 
». ডাঃ কেদারনাথ ভট্টাচাধ্য এল্ এম্ এস্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপূর। 
» ডাঃ কেদারনাথ মজুমদার এল্ এম্ এস্, কে) নাটোর, রাজসাহী। 

২১৫ ৮». ফেদারনাথ মজুমদার, এম আর এ এস্, খে) রিসার্চ ভাউস, ময়মনসিংহ । 

» কেদারনাথ মৈত্র, রাজসাহী। 
« কেদারনাথ সেন, জমিদার, পো£ সাকরাইল, ময়মনসিংহ । 

১» কেশবলাল বন, রঙ্গপূর শাখা-পরিষৎ-কাধ্যালয়, রঙ্গপূর। 

* চৌধুরী কে, বিশবরাজ ধস্বস্তরি, ডি এস্ সি, “সাধ, কাণপুর, বিশ্বাসকুটার | 
২২৭ » কৈলাসচন্ত্র চক্রবর্তী, বিস্তানিধি, এম্ এ, বি এল্, উকীল, রহ । 

* কুমার ত্রীক্কারীনাথ রায়চৌধুরী বাহাছর, ছুবলহাটী, রাজসাহী। 
» ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাশীনগর, যশোহর । 

». ক্ষিতীশচন্্র চৌধুরী, জমিদার, ভবানীপ্র, ময়মনসিংহ । 
* ক্ষিতীশচন্ত্র ঠাকুর, রাজগুরু, জমিদার, বড়িয়া-পাকুড়িয়!, রাজসাহী। 

২২৫ » ক্ষিতীশচন্্র দাস, বি এল্, প্রাইজ লাইব্রেরীর সহকারী সম্পাদক, শ্রীহট। 
*. ক্ষীরোদকুমার বন্গ, নবাবগঞ্জ, রঙগপূর। 

» ক্ষীরোদচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি ই, সাব. ইঞ্জিনিয়ার, আঙ্গুল, উড়িষা। 
*. ক্ষীরোদচন্ত্র রায় চৌধুরী, এম্ এ, 'হানিটেজ', কটক। 
» জআীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, বর্ধমান। 

২৩০ ,& ডাঃ ক্েত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস, এসিষ্ট্যাণ্ট সারজন্, নাওগা।, 

রাজসাহী। 
ক্ষেত্রগোপাঁল সেনগুপ্র বিদ্যারদ্, সিয়ারসোল রাজবাঁটীর ম্যানেজার, 

সিম্লারমোল, বর্ধমান। 
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শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত বি এল, ধানবাদ, মানভুম | 

» ক্ষেমেশচন্্র রক্ষিত, সদরঘাট, চট্টগ্রযম। 

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্ত্র রায় বাহাদুর, নবদীপাধিপতি, শি পালেস্,” কৃষ্ণনগর। 
২৩৫ শ্রীযুক্ত ডাঃ খগেন্দ্রনাথ বন্থ, এচ. এল্ এম্ এস্, মহেশ্বরপ।শা, দৌলতপুর, খুলনা । 

» খগেন্ত্রনাথ মিত্র বি এল্, উকীল, খুরুট রোড, হাওড়া। 
». খগেন্্রনাথ সোম, গভর্ণমেন্ট ইলেক্টি সিযান, পোর্টব্রেয়ার, আন্দামান । 
» গঙ্গাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, বি এল্, উকীল, সিরাজগঞ্জ । 

» রায় গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাছর, এম এ, ডিস্বীক্ট ম্যাজিটট ও কালেক্টর, পাবনা! । 
২৪০ » গঙ্গাচরণ দাশগুঞ্ড বি এ, আরন্্মানীটোলা, গবর্ণামণ্ট ভাই-স্বলের 

সকাঁরী শিক্ষক, ঢাকা । 
» গঙ্গাতয়ণ সেন, গোয়ালপাড়া, আসাম। 

» গঙ্গাধর দাদ এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর। 

* গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, রিপণ কলেজের অধ্যাপক, 

কোঁঙার বাগান, হাওড়া । 

» গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ, পীচথুপী, মরশিদাবাঁদ। 

» গঙ্গেশচন্্র চট্টোপাধ্যায়, লা একুঈজিশন্ আফিস, রুষ্ণনগর, নদীয়া । 
» গণেন্্নাথ পণ্ডিত, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপ্র | 

গণেশচন্ত্র নন্দী, স্ুপারিণ্টেণ্ডেন্ট, গুমানিগঞ্জ কাছারী, গোবিন্দগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

» গিরিগোবর্ধন মুখোপাধ্যায়, মালদহ । 

গিরিজাকুমার বন্থু, শিবপৃর, সাহিত্য-মংসদের সভাপতি, শিবপুর, হাঁওড়া। 

২৫* মহারাজ শ্রীযুক্ত সার গিরিজানাথ রায় বাহাঁছর, কে সি আই ই, দিনাজপুর । 

শ্রীযুক্ত গিরিজামোহন নিয়োগী বি এল্, জমিদার, কালীতলা, দিনাজপুর | 

গিরীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী জমিদার, ১০০ দশাশ্বমেধ, বেনারস। 
৮ গিরীন্দ্রঙ্গোহন মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত কৃপান্ুন্দর চৌধুরী বাড়ী, বগুড়া । 
» গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, তুষভাগ্ডার, রঙ্গপুর । 

২৫৫ » গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, ( ক) খাগড়াবাড়ী, চিলাহাটা, রঙ্গপুর। 

» গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী, উকীল, খে) কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

গিরিশচন্দ্র নাগ, (কে) ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, দিনাজপুর । 

গিরিশচন্দ্র নাগ, এম্ এ, বি এল্, খে) এক্দ্্রী আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, কামরূপ, 
আসাম। 

৮ গিরিশচন্দ্র সান্তাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, পাবনা। ৃ 

২৬ » গিরিশচন্দ্র সেন এম্ এ, (ক) ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সিউড়ী, বীরভূম । 
১ 

২৪৫ 
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যুক্ত কাবিরাজ গিরিশচন্দ্র সেন কনিরত্ব, (খ) ময়মনসিংহ । 
» গুরুকুমার শর্মা, কোর্ট অব. ওয়ার্চস্ ষ্টেট , পৃথিমপাশা, শ্রীহট। 
» গুরুদান সরকার এম্ এ, মব ডেপটা কালেক্টর, ৩৪।১ শিকদারবাগান স্ীট। 
» গোপালচন্ত্র কবিকুন্ুম, বাচস্পতি, মনোখালা, হরিতলা, যশোহর | 

২৬৫ ৮ ডাঃ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বড়বন্দর, দিনাজপুর । 

» গোপালচন্দ্র ঘোষ বি এ, তাজভাট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তাজহাট, রঙ্গপূর। 

» গোপালচন্দ্র চট্োপাধ্যায় বি এল, উকীল, বাণুরঘাট, দিনাজপুর | 

এ গাপাললান ভাড়া, পাকুড়িয়া, বাজসাহী । 

৮» গোপানাথ কনিরাঁজ এম এ, ম্ধন্ন তা-ভনন লাইব্রেরা, গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেগা, 

বেনার্সিটি। 

২৭০ » গৌলোকেশ্বর অধিকারী, মেরদন, বগুড়া । 

» গোষ্ঠনিহারী চৌধুরী নি এল্, উকীল, ঘাটাল, মেদিনীপুর । 
*« গৌরচন্ত্র রায়, দিলী-দেওয়ানগঞ্জ. কাটিহার, পুণিয়া। 
৮ গৌরীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, দে ইট, শ্রীরামপুর | 

» রায় গৌরীশক্কর রায় বাহাদ্র, “দরে্টারী, কটক প্রিং ওয়ার্কৰ কোং, 
| দরঘাবাজার, কটক 

২৭৫ » কুমার ঘনদানাঁথ রায় চৌধুরী ব'চাছুব, ছুবলহাটী, রাজসাহী । 
» চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগাচড়া, শান্তিপূর, নদীয়া । 

» চন্দ্রকিশোর তরফদার বি এ, স্রপারিন্টেণ্েন্ট, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ | 

» চক্দ্রকুমার দস্তিদার, পোর্ট কমিশনার আফিসের কর্মচারী, চট্টগ্রাম | 

» কবিরাজ চন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, কৰিশেখর, শিববাটা, বগুড়া । 

২৮০ » চন্দ্রনাথ চৌধুরী, নাটোর মহারাজ স্টেটের ম্যানেজার, নাটোর । 
» চন্দ্রনাথ মজুমদার, গোবিন্দপুর, দাঘাপতিয়া, রাঁজসাহী । 

* চন্দ্রভৃষণ রায় এম্ এ, পাটনা কলেদের অধ্যাপক, মোরাদপুর,স্ধটকীপুর | 

» চন্দ্রভূষণ শর্মা মণ্ডল, রো গ্রাম, শ্রীবাটা, বদ্দমান। 

» চন্দ্রভূষণ মজুমদার, প্রভাতচন্ত্র ইন্ষ্িটিউসনের শিক্ষক, গৌরীপুর, আসাম । 

২৮৫ » মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহম্মদ এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্টেট, নবাবগঞ্জ, ড্র | 
» চারচন্ত্র গুহ, উয়ারী, ঢাকা। 

» চাঁরুচন্্র চট্রোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, হাজারীবাগ । 

» রায় চারুচন্ত্র চৌধুরী বাহাছুর, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ 
» চারুচন্দ্র বনু এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর। 

২৯০ « চারুচন্্র মুখোপাধ্যায়, টেম্পল্ হাউন্, বালী, হাওড়া। | 
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শ্রীযুক্ত রার চারুচন্দ্র সরকার বাহীছ্র, ভাম্মমগুহারবার, ২৪ পরগণা। 
* চারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, রাজবলভ স|হার এন, রামরুষ্ণপুর, হাওড়া । 

» চিন্তীমণি খোর, হত্ডিয়ান প্রেসের দ্বস্বা ধিক, এলাহাবাদ। 

» চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি এ, বলব গারপুত হা স্কুলের শিক্ষক, আগ্রা । 

২৯৫ » চুণিলাল বন্দোপাধার, এড়িয়াধহ এসোসিয়েশন ও লিটাএ।বী ক্লুবের সম্পাদক, 

এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা |. 

» বার সাহেব চুণিলাল রায় ধি এ, শিহ।ধ এবং উড়িষ্যার এন্সাহস কমিশনারের 

পাশনাণ এসিষ্টাণ্ট, রশচী। 

» জগচ্চন্দ্র দে, ৯১ নং ৩৯ ট্রাট, রেঙ্গুন । 
» জগজ্জীবন পুরকায়্, বাগ দেবা টোণের সন্পাদক, মাছলি, ভাঙ্গাবাঙার, শ্রীহট্ট। 
» জগতীনাথ চট্োপাধ্যায়, কাঁণেক্ট্রেটের সুপাবরিন্টেও্ডেট, ছাপকা। 

৩০০ »* কুমার জলদিক্রদেব রায়কঠ, জলপাইগুড়ি। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্োপাধ্যার, বিছ্চাবারিধি, বি এ, (কাাণ্টার) 

(ক), ডাইরেক্টার অন আর্কিওপলপি, শ্রীনগর, কাশ্মীর | 

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খে) এসিঞ্েট ওভারপিয়ার, দিজনী-রাঁজষ্টেট, অভয়াপুরী, 

গোয়ালপাড়া। 

» জগদীশচন্দ্র মুস্তফী, জমিদার, গোবরাছাড়া, কুচাবিহার। 

» জগদীশচন্দ্র রাঁয় বি এল্, উকাল, পাখনা । 

৩০৫ » জগদীশনাথ মুখোপাধ্যার, জঙ্গ আদালতের একাউন্টান্ট, ধাপ, রঙ্গপুর। 

» জগদীশ্বর সিংহ, জমিদার, বাঘডাঙ্গা, পোঃ কান্দি, মুরশিদাবার্দ | 

রাজ! জগবন্ধ দিংহ চৌধুরী, রাজধি বাহাদুর, সিমলাপাল, বাকুড়া। 
ডাঃ জয়নারায়ণ দাসগুপ্ত, সব এসিষ্টেপ্ট সার্জন, রঘুনাথপুর, মেদিনীপুর । 

রায় জানকীনাথ বস্থু বাহাছুর, বি এল্, উকীল, কটক। 

কুমার জিতেন্ত্রকিশোর আচাধ্য চৌধুরী, মুক্তাগ[ছা, ম়দনপিংহ। 

জিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত, বি এন্সি, এফ সি এন্, আফিং ধ্যাগ্ঠারা, গজীপুর | 

«এ জিতেন্ত্রলাল বন্থ এম্ এ, বি এল্, উকীল, রাচা। 

« জিতেন্্রণাল বনু মুন্সা, খোষবাগান, বদ্ধমান। 

» মুন্দী জুয়ারউদ্দিন আহম্মদ, আলোকঝারি, গোৌসানীমারী, কুচনিহার। 

» জ্যোতিংপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। 

« জ্যোতি্দর় চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, পুরুলিয়া । 

» জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর, রীচী । ৃ্ 

_জ্যোতিশ্তন্ত্র ঘোষাল বি এল্, বালুগঞ্জ, আগ্রা । 

৯) 9 

৩১৫ 



ণ৬ সাহিত্য-পরিষ্-পঞ্জিকা , 

্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্ত্র পাল, এসিষ্টাণ্ট ইলেক্টি কাল ইঞ্জিনিয়ার, রামপুর-্েট। 
৩২* » জ্যোতিশন্ত্র ভট্টাচার্য এম্ এ, বি এল্, উকীল, পৃথিয়!। 

« জ্যোতিশ্চন্্র বনু, তেজপুর, আসাম। 

» জ্ঞানদা প্রসাদ চৌধুরী, ডিছ্ান্ট ইন্টেলিজেন্স অফিসার, খুলন! । 
* জ্ঞানদী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম । 

« জ্ঞানাঞুন চট্টোপাধ্যায়, জমিদার, কাণীনগর, যশোহর । 

» জ্ঞানেন্ত্রকুমার বনু, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

এ পঙ্ডিত জ্ঞানেন্্রন্্র চট্টোপাধ্যায় কবিরদ্ব, মেদিনাপুর কলেজের সংস্কৃতীধ্যাপক, 
মেদিনীপুর । 

৩১৫ 

» কুমার জ্ঞানেন্্রন্দ্র পাড়ে, “আল,” পাকুড়, সাঁওতাল পরগণ]। 

»« জ্ঞানেন্ত্রনাথ দেব রায়, নলডাঙ্গা, ধশোহর। 

, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর | 

» জ্ঞানেন্ত্রনাথ সিংহ রায়, জমিদার, হরিপাল, হুগলী । 

» জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ । 

» জ্ঞানেন্্রমোহন দাস বি এল্,-বিজনি রাজষেটের স্থপারিণ্টেণ্েণ্ট, 

পোঃ অভয়াপুরী, আসাম। 

» জ্ঞানেন্্রশশী গুপ্ত বি এল্, নবাবগঞ্জ, টাপাই, মালদহ। 
তনু সিংহ বি এ, এক্সাইজ স্তুপারিণ্টেণ্ডেপ্ট, জোড়হাট, আসাম। 

, তারকচন্ত্র মৈত্র, ইটালি, পো1$ বড়িয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী। 

» তারবচন্ত্র রায় বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, রামপুর হাট, বীরভূম । 

» মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, চম্পানগর, ভাগলপুর। 
, তারকনাথ বিশ্বাস, সাব রেজিষ্টার, ডায়মওহারবার, ২৪ পরগণা। 

এ তারকনাথ ভট্টাচার্য, ছবাইল, গোপালপুর পোঃ, ময়মনসিংহ | 
, তারকেশ্বর ভট্টাচাধ্য এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা। 

» তারাকিশোর গুপ্ত, এক্ই্রা এসিষ্টাণ্ট কন্সারভেট।র অব. ফরেষ্ট, শিলচর, আপাম। 
» তারাগোবিন্দ চৌধুরী, জমিদার, নওয়াতরফ এষ্টেট, তাতিবন্দ, পাবনা । 
, তারানাথ গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, বাকুড়া। 

» তারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যাপক, ময়মনসিংহ । 

৩৪৫ » তারাপ্রসন্ধ মুখোপাধ্যায়, ভদ্রকালী, পোঃ উত্তরপাড়া, হাওড়া । 

« তারানুন্দর রায় বি এল্, উকীল, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

«এ তারিণীরুষ্ণ সেন বি এল্, উকীল, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা । 

*« তারিণীগ্রসাদ ধর, জমিদার, রঘুনাথগঞ্জ, মুরশিদাবাদ। 

৩৩০৩ 

৩৩৫ 

৩৪০ 
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৩৭৩ 

৩৭৫ 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা ৭৭ 
যুক্ত তিনকড়ি ভট্টাচাধ্য বি এল্, উকীল, ডাল্টনগঞ্জ, পালামৌ | 

১ তীর্থবাসা সিংহ রায়, জমিদার, হরিপাল, হুগলী । 
ব্রিপুরাচরণ চৌধুরী, চট্টগ্রাম। 
ত্রিপুরাচরণ রায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, ২২ ক্ষেত্র মিত্রের লেন, শালিখা, হাওড়া। 

বৈলোক্যনাথ পাল, উক্ধাণ, মেদিনীপুর । 

ত্রিলোক্যনাথ ভট্টাচাধ্য, কাকিনা, রঙ্গপূর। 
ডাঃ ত্রৈলোক্যনাথ মজুমদার এল্ এম্ এস্, মোরাদপুর, বীকীপর। 
ত্রলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, (কে) ২১০ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া। 

ব্রেলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, (খ) মিমিরপোখরা, কাশী । 

ব্রেলোক্যনাথ রক্ষিত, তমোলুক, মেদিনীপুর । 

দক্ষিণাপ্রসাদ বন্থ্, মাননীয় রাজাবাহাছ্বরের স্টেটের হেড অফিসার, ময়মনসিংহ? 

দক্ষিণাঁরঞ্জন ঘোষ বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, আসানসোল, বর্ধমান । 

দামোদর ভকতঠাদ সা, কাথিওয়ার মেল টেনিং কলেজের ভূতীয় সহকারী শিক্ষক, 
ূ লাখটার, কাখিওয়ার, রাজপুতন!। 

দাঁশরথি কর বি এল্, উকীল, বদ্ধমান। 

দাশরথি চট্টোপাধ্যায় বি এল্, ডেপুটা ম্যাঁজিষ্টেট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 

রায় দাশরথি বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, ভাইনরিগাল লঙ্জ, দিল্লী । 

ডাক্তার দাশরথি সিংহ, ভোমিওপাথিক চিকিৎসক, দেবীপুর, দর্ধমান। 

দিগিন্ত্রগ্রাসাদ সেন, নায়েব, মেছরা পোঃ) সিরাজগঞ্জ, পাবনা । 

দীননাথ বাগচী বি এল্, ম্যানেজার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

রায় ডাক্তার দীননাথ সান্তাল ধাহাছুর, বি এ, এম্ বি, অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জন, 

৪ বলাই সিংহ লেন, সিমলা পোঃ, কলিকাতা । 

দীনেন্ত্রনাগ ঠাকুর, শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

দীনেশচন্দ্র ঘোষ, হেমনগর, ননগ্রাম, ময়মনসিংহ | 

দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ | 

দীনেশচন্দ্র রায়, জমিদীর, পরৈকোড়া, চট্টগ্রাম । 

দুর্গীচরণ সেন গত, পুলিস সাবইন্সপেক্টার, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। 

ছুর্গাদাস ঠাকুর, রাঁমগোপালপুর, ময়মনসিংহ। 
তুর্গাদাস রায়, (ক) মৃজাপুর, মুর্শিদাবাদ । 
দুর্গাদাস রায় বি এল্, খে) উকীল, ময়মনসিংহ। 

ছর্গীপ্রসাদ রায়, নন্দীস, ইসবপুর, বগুড়া ! 
দেবকুমার রায় চৌধুরী, জমিদার, বরিশাল। 



সি 
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শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্থপাঃ, মিউনিসিপ।ল হেল্থ অফিস, রেঙুন। 
৩৮০ 

৩৮৫ 

৩৯৬ 

৩৯৫ 

চি দেবনারায়ণ ঘোষ, পি, ডব্লিউ, ডি, তেজপুর, আসাম। 

দেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীস্রীগৌরাঞ শ্লানঘাট, কাটোয়া, বর্ধমান । 
দেবেন্দ্রনাথ বন্থ এম্ এ, (ক) ওল্ডহ।ম রোড, বৈছনাথ, দেওঘর। 

দেবেন্্রনাথ বস্ত্র এম্ এ, বি এল্, (খ) উকীল, সেসারাম, ই আই আর। 
দেবেন্্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পুলিস সব-ইন্সপেক্ার, বোদা, জলপাইগুড়ি । 
দেবেজ্রনাথ মল্লিক এম্ এ, টি ই ই, ইলেক্টিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, 

রামপুর-্রেট, ইউ, পি। 
দেবেন্ত্রনাথ মিত্র মজুমদার, সরকারী উকীল, বর্ধমান । 

দেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায়, (ক) ব্যাঙ্কার ও জমিদার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ । 
দেবেজ্্নাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, (খ) সাব ডেপুটী কলেক্টার, বোলপুর, বীরভূম। 
দেবেন্ত্রনাথ সরকার বি এল, উকীল, বর্দমান। 

দেবেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এন কলেজের অধ্যক্ষ, বাকীপুর | 
দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, কক্স-বাঁজার, চট্টগ্রাম। 
দেবেন্্বিজয় বন্থ এম্ এ, বি এল্, সাঁবজজ, দেবধাম, ভি ১০১০৭ টেরিনিব, 

বেণারস-সিটি। . 
দেবেশচন্ত্র দেবশর্্মা পাক্ড়াশী, সিরাজগঞ্জ লোকালবোর্ড, স্থলসমিতি, কলিকাতা 

ব্রাহ্মণসত! ও ষ্টার অব ইগ্ডিয়৷ সোসাইটার মেম্বর, জমিদার স্থল এবং ভারতের 
প্রাচীন শিক্ষা ও গোতত্ব-বিশেষজ্ঞ, স্থলবসন্তপুর, পাবনা। 

মৌলবি দৌলত আহম্মদ, এম্ এম্ দাহার, উকীল, সোনামূড়া, ত্রিপুরা । 
দ্বারকানাথ রায় বি এল্, জমিদার, রায়পুর, পীরগঞ্জ, রঙ্গপুর | 
দ্বারকানাথ চৌধুরী বি এ, একৃষ্টা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, গৌহাটা, আসাম। 
দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর, নদীয়া । 

দ্বিেন্্রনাথ নিয়োগী বি এ, জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, দিনাজপুর । 
দ্বিজেন্্রনাথ বন্থ, ঢেস্কানল মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী, চেস্কানল, উড়িষ্যা। 
দ্বিজেন্্রনাথ রায়, কবিরঞন, মোরাদপুর, বাকীপুর | 

কুমার ছিজে্্রনারার়ণ রায় বাহীছুর, জেমো রাজবাটী, কান্দী, মুর্শিদাবাদ । 
দ্বিজেশচন্্র চক্রবর্তী এম্ এ, বি এল্, গৌরীপুর, আসাম । 
ধনকৃষ্ণ ঢোল, শ্রীরামপুর, হুগলী । 

ধনপতি বন্দোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, পুরী । 
ধরণীধর ভট্টাচার্য্য, মোক্তার, বনগ্রাম, যশোহর । 

: ধীরেন্্নাথ ঘোষাল এম্ এ, শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক, শ্রীরামপুর, হুগলী। 
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শ্রীযুক্ত নকুলেশবর গুপ্ত, জোড়হাট, আসাম। 
«এ নগেন্্রকিশোর রাষ, মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

». নগেন্্রচন্দ্র নাগ এম্ এ, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক, আগ্রা সিভিল লাইন্স্। আগ্রা। 

৪১৭ » নগেন্্রন্্র রায়, একসাইজ সাব. ইন্স্পেক্টার, খুলনা | 
» নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এসসি, কে) শান্তি-নিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

*. নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, খে) চেম্বার প্রাকৃটিশনার অব. ল, ওয়েষ্টা্ণ, 

কাঁচাধী রোড, মীরাট। 

» নগেন্দ্রনাথ দেওয়ান, ডেপুটি কালেরীর, রাঙগামাটা, চট্টগ্রাম। 

» রায় নগেন্দনাথ ধর বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, সাঁব জজ, দুটিয়াবাজার, ভুগলী। 
৪১৫ ৮ নগেন্ত্রনাথ মিত্র, স্থপারিণ্টেঞ্ডেণ্ট, হাট্ররিয়া, ফরিদপুর । 

» নগেন্দ্রনাথ বাগচী, সি আই ডি অফিস্, বিহার, উড়িষ্যা, নাঁকীপুর, মোরাদপুর 

মেন্, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

» নগেন্দ্রনাথ সেন বি এল্, উকীল, খুলনা । 

» নগেন্দ্রগ্রসাদ রায়, বি এল্, কোচবিহার । 

» পণ্ডিত ভি, নটেশ আয়ার বি এ, এম্ আর এ এস্, স্থপারিপ্টেণ্ডেন্ট, 

আফিওলিক্যাল সার্ভে, ফ্রুটিয়ার সার্কেল, সিমল!। 

» নদীয়াবিহারী দাস এম্এ, বি এল, ডেপুটা ইন্স্পে্টার অবস্থুল্দ্, গৌহাটা, আসাম । 
» ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, মুন্সেফ, ব্দমান। 

» ননীগোপাল রায়, কণ্ট্াক্টর, পাবন|। 
» শন্দলাল দে, বড়বাজার, চু চুড়।। 

» নন্দলাল সিংহ এম্ এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, পালামৌ। 

» পগ্ডিত নবকাস্ত গুহ কবিভূষণ, 'আনন্দমমোহন কলেজের অধ্যাপক, ময়মনসিংহ । 

» নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ. আর এম্ এল্, মীরাট কলেজের অধ্যাপক, মীরাট। 

রাজকুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্ত্র দেবশর্্মা, কুমিল্লা । 

শ্রীযুক্ত নবনুন্দর বর্দণ সিংহ,ঃবালাকুরা, দীনহাটা, কুচবিহার। 
« নবীনচন্ত্র চক্রবর্তী, অবসর গ্রাপ্ত ডিষ্ীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, নবাবগ, হাজারীবাগ । 

» নবীনচন্ত্র বড়দলই বি এল্, উকীল, উজানবাজার, গৌহাটা, আসাম । 

» নরনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মূন্নেফ, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ। 

» নর্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

» রায় নরেন্ত্রকষণ দত্ত বাহাছর বি এল্, জজ, বালেশ্বর 

* নরেন্্রুষণ মুখোপাধ্যায়, বেহালা-সারম্বত-সমিতির সম্পাদক, হরিসভা লেন, , 

| বেহালা, ২৪ পরগণা!। 

৪২০ 

৪২৫ 

৪৩৩ 
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৪৩৫ শ্রীযুক্ত নরেক্ত্রজ্্ লাহিড়ী, মানসিংহ্পুর, গাইবান্ধা, রঙ্গপূর | 
» নরেন্ত্রনাথ আঢ্য, চ চূড়া সাহিত্য-আলোচনা-সমিতির সম্পাদক, চু'চুড়া। 
» নরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজের অধ্যক্ষ, ভাগলপুর। 

» নরেন্ত্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, জমিদার, ঢাকা ওয়ারী ইষ্ট এও হাউস, ঢাক|। 
» রাজা নরেন্দ্রলাল থা! বাহাছুর, নাড়াজোল, মেদিনীপুর । 

৪৪০ ৮ নরেশচন্ত্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, মশল্লাপুর, মাহেওুঁ, বাকীপুর 

» মলিনচন্ত্র চক্রবর্তী এম এ, বি এল্, উকীল, বগুড়া । 

মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বন্থু বাহাছুর, বর্ধমান। 
শীযুক্ত নলিনাক্ষ মুখোপাধ্যায় বি এ, রামপুর হাট, বীরভূম। 

» নলিনীকাস্ত অধিকারী বি এল্, উকীল বালুরঘাট, দিনাজপুর । 

৪৪৫ » নলিনীকাস্ত কর বি এল্, উকীল, বরিশাল। 

» নলিমীকান্ত সেন এল্ সি ই, এম্ সি এম্ এম্, মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার, 

আকাগাব, বর্মা । 

» নলিনীনাথ বিশি, জোয়াড়ী, রাজসাহী। 
* পণ্ডিত নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, শান্লী, এম্ এ, মুরারিটাদ কলেজের 

অধ্যাপক, শ্রীহট্ট! 

*» নারায়ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, বাকশাঁড়া, ব্যাতোর পোঃ, হাওড়া । 

» নারায়ণচন্ত্র দাস, সেরপুর, বগুড়া । 
» নারায়ণচক্ত্র রায় চৌধুরী, জমিদার, ছোট তরফ, মহাদেবপুর, রাজসাহী। 

« নিকুঞ্জরগ্রন মজুমদার, সব আসিষ্টাণ্ট স্থপারিণ্টেণ্ডে্ট, সার্ডে 

অব. ইত্ডিয়া, দেরাছুন। 

» নিখিলনাথ রায় বি এল্, (ক) এথোরা', ভায়! সীতারামপুর, বর্ধমান। 

* রায় নিখিলনাথ রায় বি এ, বাহাদুর, (থ) সবডিভিসনাল অফিসার, কাথি, 

মেদিনীপুর । 
8৫৫ ৬ নিত্যধন মুখোপাধ্যায়, পঞ্চাননতলা, হাওড়া । 

» নিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্, উকীল সবজীবাগ, মোরাদপুর, বীকীপুর। 
.*. প্রিন্স নিত্যেন্ত্রনারায়ণ, কুচবিহার 

» নিবারণচন্ত্র চৌধুরী, সাবোর, ই আই আর। 
» নিবারণচন্জ দাস গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, বরিশাল। 

৪৬৯ » রায় সাহেব নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩০নং ৪৯ স্রীট, রেনুন। 

* নিবারণচন্্ ভট্টাচার্য, সর্রর মডেল স্কুলের শিক্ষক, কুচবিহার। 
» নিমাইকিশোর গোস্বামী, খড়দহ, ২৪ পরগণা। 



৪৬৫ 

৪৭০ 

৪6৭৫ 

৪৮০ 

৪৮৫ 

৪৯৩ 

সাহিত্য-পরিষ পঞ্জিকা. ৮১ 

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

নির্মলচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

নির্মলচন্ত্র রায় বি এ, বি টি, ছোট সিমলা। 

নির্শলচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার, রেছুন। 

নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর, ভায়া আহম্মদপুর, বীরতৃম। 
নিশিকাস্ত সান্তাল এম্ এ, রাভেন্সা কলেজের লেকচারার, টাদনা-চক, কটক। 

রাহ্ন নিশিকাস্ত সেন বাহাদুর, ৰি এল্, গবর্ণমে্ট উকীল, পূর্ণিয়া। 
নিশীথনাথ রায়, মেসাসবি বড়া এণ্ড কোং, দিল্লী। 
নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বসিরহাট, ২৪ পরগণা । 

নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, খালিয়া, ফরিদপুর । 

নীলকান্ত রায় জমিদার, খোসবাসপুর, গোকর্ণ, মুর্শিদাবাদ । 

নীলমণি ভট্টাচার্য্য, কাদাই, বহরমপুর । 
নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ, (ক) হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বামপুরহাট, বীরভূম । 

নীলরতন মুখোপাধ্যায় মৌক্তার, খে) আলিপুর-ডুয়াম? জলপাইগুড়ি। 

মুটুগোপাল ভট্টাচাধ্য, লালগোলা, মুরশিদাবাদ। 

বৃত্যগোপাল চক্রবর্তী, উকীল, বাগেরহাট, খুলনা । 

নৃত্যলাল বর্ণ, বড়রামপুর, ডলু পোঃ, উত্তর-কাছাড়। 

বৃপেন্্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, প্রেপিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, কলিকাত৷। 

নৃপেন্দ্রন্ত্র রায় এল্, সি, পি, এন্, ৪৮ নবাবর হোমিওপ্যাথিক পাবলিসিং 
হাউন্, ঢাক! । 

নৃপেন্্রনাথ রায় চৌধুরী মালুচী পোঃ, কাঞ্চনপুর, টাকা । 

নৃসিংহপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, আসিষ্টাণ্ট ফেসিয়ার, চীফ কোর্ট অব. লোয়ার বর্ম, 
রেঙ্ুন। 

নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দৌলতপুর, 'এচ ই স্কুলের শিক্ষক, মহেশ্বরপাশা, 
পোঃ দৌলতপুর, খুলনা । 

নেপালচন্দ্র রায় বি এ, শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মবিগ্ভালয়, বোলপুর, বারভূম। 
নেপালচন্দ্র সেন এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, নোয়াখালী। 

পধশনন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, উকীল, বর্ধমান। 

পঞ্চানন ঘোষাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, শাস্তি-নিকে তন, পুরী । 

পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রার্জসাহী। 

পণ্ডিত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, (ক) আলুগ্রাম, মধ্য-ইংরাজি বিছ্বালর, আলুগ্রাম, 

সিজগ্রাম, শ্তিপুর, মুরশিদাবাদ || 
১১ 



৮২ সাহ্ত্য-পরিষণ্-পঞ্জিক! 

্রীযুক্ত কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, থে) উত্তরপাড়া, হাওড়া । 
» পঞ্চানন সরকার এম্ এ, বি এল্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

* পন্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিগ্ভাবিনোদ, এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা। 
» পরমেশপ্রসন রায় বিগ্ভানন্দ, বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, আসানসোল। 

৪৯৫ » পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ডিষ্ীক্ট এবং সেসনজজ, মুঙ্গের । 
» পরেশনাথ চৌধুরী, নায়েব, বেতগাড়ী, রঙ্গপুর। 
»  পশ্ডপতিনাথ মিত্র এম্ বি, সৈয়াঁদপুর, সিবিল হচপিটল, রঙগপুর | 

* মুন্সী পসর মহম্মদ মিঞা, পে।ঃ মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার । 

» পাঁচকড়ি ঘোষ, ৮ নেলুয়াপাড়া রোড, খিদিরপুর | 
৫০* ০ পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়, অফিস অন. দি ডি জি অব. আর্কিওলজি, সিমল! | 

'. » পান্নালীল সিংহ, নেহালিয়া, জিয়াগঞ্জ, মুরশিদাবাদ । 

* পার্বতীকান্ত দাসগুপ্ত, পুলিস স্ব ইন্সপেক্টর, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 
» পারদাকিস্কর মুখোপাধ্যায় বি এল, এডিশন্ত।ল সবজজ, ঢাকা । 

» রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, সি এস্ আই, 
উত্তরপাড়া, হাওড় 

৫৯৫ » প্যারীলাল ঘোষ এম্ এ, বি এল, উকীল, অলিগঞ্জ, মেদিনীপুর । 

» পুগুরীকাক্ষ চট্োপাধ্যায়, পশ্চিমপাড়া, বারাসত, ২৪ পরগণ! । 

» পুরাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আবকারা সব. ইন্সপেক্টর, মোবাদপূর, বাকীপুর। 
» পুরুষোত্তম সিংহ বি এ, এলিংহাম কটেজ, সিমলা । 

» পুলিনবিহারী রায়, সার্ভে অব. ইণ্ডিয়া আফিস, মুশৌরী | 

» পুর্ণচন্ত্র কু এম্ এ, চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক, চট্টগ্রাম । 

» পুর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, তালুকদার, মুক্তীগাছা, ময়মনসিংহ । 

» পুর্ণচন্জ্র চট্টোপাধ্যায়, (ক) পঞ্চগাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর । 

». পুর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, খে) উকীল, কাটোয়া, বর্ধমান। 
*  পুর্ণচন্জ্র চট্টোপাধ্যায়, গে) মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর । 

৫১৫ » পূর্ণচন্জ্র বসু, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ । 

». পুর্ণচন্ত্র মজুমদীর, তরফ ছুর্গাপুর কাছারী, উলিপুর, রঙ্গপুর। 
» পুর্ণচন্দ্র মিত্র বি এল্, শৌলমারী, জলপাইগুড়ি । 
» পুর্ণচন্্র রায় চৌধুরী জমিদার, বড় তরফ, কুণ্ডী গোপালপুর, শ্তামপূর পো, রঙ্গপূর 
» ডাক্তার পুর্ণচন্দ্র সরকার বি এ, এল্ এম্ এস, ঘোড়ামারা, রাজসাহী | 

৫২০ » পুর্ণচন্ত্র সিংহ বি এ, নায়েব, মহারাজ বাহাছরের কাছারী, রায়গঞ্জ, দিনাজপূর | 
' ৮ পুর্ণীনন্দ ঘোষ রায়, জমিদার, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। 

৫১৩ 



৫২৫ 

৫৩৩ 

৫৩৫ 

৫৪8৩ 

৫৪৫ 

৫৫০ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! ৯৮৩ 

শ্রীযুক্ত রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ দিংহ বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, উকীল, বাকীপুর। 

. প্রমথনাথ মুহ্সি, জমিদার, শেরপুর, বগুড়।। 

পৃর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙগা, রঙ্পুর | 

পূ্ণেন্দুশেখর বাগচী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপ্র | 

পৃথীরাজ মুখোপাধ্যায় বি ই, কেনাল আফিস, খুলনা । 

প্রকাশচন্ত্র সিংহ রায় বাহাদুর, গ্তায়বাগীশ, বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, কুমিল্লা । 
প্রতাপচন্দ্র দেব গোস্বামী অধিকারী, নলবাড়ী সত্র, কামরূপ, আসাম। 

কুমার প্রভাপেন্দ্রন্ত্র পাড়ে বাহাছুর, পাকুড়, মাওতাল পরগণ! | 

প্রফুল্পকুমার সরকার বি এল্, চেক্কানল, উড়িষ্যা । 

্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ, (ক) টাকী, ২৪ পরগণা । 

প্রফুল্লচন্ত্র ঘোষ পি সি এন্, এ ডি এইচ., খে) ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্ধমান । 

প্রফুল্লচন্ত্র মুস্তফী, কুচবিহার ৷ 

প্রফুল্লচন্ত্র রায় চৌধুরী, জমিদার, মহেশপুর, যশোহর। 

প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বি এ, রাণাঘাট। 

প্রবোধচন্ত্র দে, বি এ, আই সি এস, ডিছ্বীক্ট এবং সেসনজজ, বীরভূম । 

প্রবোধচন্ত্র পাল, বুককিপার, মেসাঁস” পায়াল মারশ্ঠাল এণ্ড কোং, 

২৫ ম্যাংগো লেন, কলিকাতা, তেলিনীপাড়া, হুগলী । 

প্রবোধচন্ত্র মজুমদার বি এ, সাব ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, ডাল্টনগঞ্জ। 

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, গয়!। 

প্রভাতচন্ত্র দোবে, দেওয়ান সাহেব, মহিষাদল রাজ এষ্টেট, মেদিনীপুর । 

রাজা প্রভাত্তচন্ত্র বড় য়া বাহাছুর, গৌরীপুর, আসাম। 

প্রভাসচন্ত্র বন্দোপাধ্যায়, লোয়ার গ্যাঞ্জেস্ ব্রীজ, পাক্শা, পাবনা । 

প্রভাসচন্ত্র সেন বি এল্, উকীল, বগুড়া । 

গ্রমথকুমার কু, প্রসন্নকুমার লাইব্রেরীর সম্পাদক, হাবাসপুর, ফরিদপুর । 

প্রমথনাথ খান, শ্তামগঞ্জ, কুয়াপুর, মেদিনীপুর । 

প্রমথনাথ চক্রবর্তী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ, এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টার অব. স্কুলস্চ 
বর্ধমান ডিৰিশন, চু চূড়া! । 

প্রমথনাথ চৌধুরী, জমিদার ও কোলিয়ারী প্রোপ্রাইটার, ধানবাধ, মানভুম। 

প্রমথনাথ বনু বি এস্ সি, এফ.জি এম্, রাচী। 

প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, কুতবপুর, রঙ্গপুর। 

কুমার প্রমথনাথ মালিয়! বাহাছুর, শিল্পারশোল রা্বাটা, বর্ধমান। 



৮৪ সাহিত্য-পরিষণ-পঞ্জিক৷ 

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রমথনাথ রায় কবিরঞ্জন, নাটোর, রাজসাহী। 
* প্রমথনারায়ণ বিশ্বাস বি এ, এ এম্ আই ই, মাগালে, ব্রহ্মদেশ । 

« প্রমদাকিশোর রায় এম্ এ, বি এল্, সরকারী উকীল, জোড়হাট, আপার আদাম। 
৫৫৫ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, এল্ এল্ বি, এলাহাবাদ। 

শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী, জমিদার, কুচবিহার | 

৫৬৩ 

৫৬৫ 

৫৭৬ 

৫৭৫ 

৫৮৩ 

প্রদন্নকুম।র ঘোষ, জমিণার, আটিপ।গড়ি, পোঃ কাথি, মেদিনীপুর । 

প্রসন্নকুমার ঘোষাল এম্ এ, ভেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা । 

প্রসননকুম।র চক্রবর্তী, উকীল, ঘোড়।মারা,* রাজসাহী। 

প্রসন্নকুমার দাসগুণ্ধ বি এ, ডেগুটী কালেক্টর ও ম্যানেজার, 
চাকলা রোসনাবাদ, ত্রিপুর!, কুমিল্লা। 

প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, ইন্ম্পেক্টার অব. ভ্যাক্সিনেশন, ধুবড়ী, আসাম । 

প্রসন্নকুমার রায় বি এল্, এডভোকেট, মৌলমেন, বন্্ী। 
প্রসন্নকুমার রাহা, বি এন্, উকীল, মালদহ । 
প্রসন্নকুমার সেন, উকীল, পটিয়া, চট্টগ্রাম । 
প্রসন্নচন্ত্র ঘোষ বি এ, বি টি, স্কুল-সাবইন্স্পেক্টার, হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট। 
প্রাণরুষ্ণ রায়, আমলাপাড়া, পুরুলিয়া 

প্রীণনাথ লাহিড়ী, শিববাটী, বগুড়া। 
পণ্ডিত প্রিয্কান্ত বিগ্ভারত্ব বি এ, কোর্ট সাব ইন্সপেক্টার, জলপাইগুড়ি । 

প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, লোকাল অডিটার, সুরসন্দ পোঃ, মজঃফরপুর । 

প্রিয়নাথ চক্রবস্তী বি এ, গৌরীপুর, পোঃ ধুবড়ী, আসাম। 
প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যার, অবসর-প্রাপ্ত সবজজ, ছয়ঘরিয়া, বনগ্রাম পোঃ, যশোহর । 

প্রিয্নাথ দত্ত এম্ এ, ৰি এল্, শ্রীযুক্ত ডাঃ গঙ্গাচরণ মিত্রের বাঁসা, বর্ধমান । 

প্রিরনাথ দত্ত চৌধুরী, এডভোকেট, জুডিশিয়াল কমিশনার্স কোর্ট, নাগপুর । 
প্রিযনাথ পাকড়াশী, জমিদার, স্থলবসন্তপুর, পাবন!। 

প্রিয়নাথ রক্ষিত, ঘাটনগর, দিনাজপুর । 

প্রিয়লাল ব্রিবেদী এম্ এ, সারকল অফিসার, শ্রীরামপুর । 
ফকিরঠাদ রায়, সব রেজিষ্ীর, জগদ্ল্লভপুর, হাওড়া! । 

ফণীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, (ক) ডেপুটী কলেক্টার, বীকীপুর ।. 
ফণীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, (খ) প্রবেশনারি ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ও 'ডেপুটা 

কালেক্টর, চু'চূড়া, হুগলী । 
ফণীন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, শ্রীহট্ট। 

ফণীন্্রলাল সেন এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, রঘুনাথপুর, মানভূম। 
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শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী সাহা, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

৫৮৫ 

৫৯৪ 

৫৯৫ 

৬১৪ 

ঠ্উ বঙ্ছিমচন্ত্র মিত্র বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
বহ্িমচন্ত্র রায়, ইন্ম্পেক্টার, নাটোর বড় তরফ, আজিমগঞ্জ, বড়নগর, 

রি মুরশিদাবাদ। 
বন্ধিমচন্ত্র সাহ। চৌধুরী, বাঙ্াপা-বাজার, ঢাকা। 
বদরীনাথ বর্ম কাব্যতীর্ঘ, এম্ এ, বি এন্ কলেজের অধ্যাপক, বাঁকীপুর। 

বনবিহারী পালিত, উকীল, কটক, উড়িষ্যা। 
বনমালী চক্রবর্তী বেদান্ততীর্থ, বিগ্তারত্ব, এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা । 
বরদাকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, দিনাজপুর । 

ডাক্তার রায় বরদাকাস্ত রায় বাহাদুর, এল্ এম্ এস, সিভিল সার্জন, টা | 
বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ব, বি এল্, দিনাজপুর 1 

বরদাকান্ত রায় চৌধুরী, জমিদার, ভিতরবন্দ রাজবাটা, রঙ্গপুর। 
বরদাকুমার নন্দী, জজ আদালতের উকীল, চট্টগ্রাম। 

বরদাগ্রসাদ বস্থ বি এল্,জজ কোটের উকীল, পাবনা। 

বলাইটাদ ঘোষ, ছোট সিমলা, পাঞজাব। 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, (ক) পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিম্, মঙ্গঃফরপুর। 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, এম্ আর্ এ এস্, (খ) পোঃ পাঁচগাছি়া, 

ভাগলপুর। 

ডাক্তার বদস্তকুমীর চৌধুরী, হিমাইৎপুর, পীবন। 
বসস্তকুমার দাস বি এল্, উকীল, শ্রীহষ্ট। 

ডাক্তার বসন্তকুমার ভৌমিক এল্ এম্ এম্, এসিষ্টাণ্ট সাজ্জন, জলপাইগুড়ি । 
বসন্তকুমার মিত্র, ষশড়া, চাকদহ পোঃ, নদীয়া । 

বসস্তকুমার রায়, রাজপুত-তেঘরি, তেঘরি, মুরশিদাবাদ। 

বসন্তকুমার লাহিড়ী, বেলপুকুর, হাঞ্জারী, খ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর 

ব্সন্তবিহারী চন্ত্র এম এ, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়-লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান, 
৭৭।১ শ্রগোপাল মল্লিকের লেন। 

মেজর বামনদাস বন্থু আই এম্ এস, বাহাছুরগঞ্জ, এলাহাবাদ। 
বামনদাস ভট্টাচার্য্য, সিদ্ধিগ্রাম, ওকোড়সা, বর্ধমান । 

বামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ধুবড়ী। 
বামাচরণ বনু, কুঞ্জঘাটা, খাগড়া, বহরমপুর | 

বামাচরণ ভ্টাচার্ধ্য এম্ এ, রাজসাহী কলেজের মধ্যাপক, রাজসাহী। 
বামাপদ দত্ত বি এল্, উকীল, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ। 



৮৬ 

৬১৫ 

৬২৪ 

৬২৫ 

৬৩৩ 
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সাহিভ্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

শ্রীযুক্ত বারাণসী বন্দ্যোপাধ্যায়, কথি, মেদিনীপুর | 
বামস্তীচরণ সিঃহ এম্ এ, বি এল্, উকীল, মজঃফরপুর । 

বিজয়কেশব মিত্র এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, কেন্ত্রাপাড়া, উড়িষ্য! । 

বিজয়কেশব শেঠ, ঝোড়হাট, জান্দুল-মৌরী, হাওড়া । 

বিজয়গোবিন্দ মজুমদার বি এল্, জজ আদালতের উকীল, পাবনা । 

বিজয়চন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের ” 
এষ্টেটের ইন্দপেক্টার, সাকরাইল, ময়মনসিংহ । 

বিজয়চন্্র মজুমদার বি. এল্, এম্ আর্ এ এম্, উকীল, সম্বলপুর, সি, পি। 

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, স্কুল সাব. ইন্স্পেক্টার, কালন৷ সার্কেল, কালনা, 

বর্ধমান 

বিজয়নারায়ণ আচার্য, ভক্তিনিধি, সহিলপুর, পৌঃ বাঙ্গল।, ময়মনসিংহ | 

বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর | 

রাজ বিজয়সিংহ হুধোরিয়! বাহার, আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ। 

বিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিষ্ার, ময়মনসিংহ। 
বিধুভূষণ গোস্বামী এম্ এ, ঢাকা কলেজের অধাপক, ঢাকা। 
বিধুভূষণ দত্ত এম্ এ, হুগলী কলেঞ্ছের অধ্যাপক, চু'চুড়া, হুগলী । 

বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, পুরী । 

বিধুত্ষণ বস্থু বি এ, সন্তোষ-এষ্টেটের ম্যানেজার, সন্তোষ, ময়মনসিংহ | 

বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, বি এল্, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

বিনয়কুমার সেন এম্ এ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, 

২৫১ মোহনবাগান রো, কলিকাত| । 

বিনায়কদীস আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
বিনোদকুমার রায় চৌধুরী, বরিশাল। 

বিনোদবিহারী অধিকারী, পাবনা । 

বিনোদবিহারী ভাদুড়ী, কমাগ্ার-ইন্-চিফ.স্ আফিস, সিমলা । 

রাঁয় বিনোদবিহারী মজ্জুমদাঁর বাহাদুর, বি এল্, পাবলিক প্রসিকিউটার, 

.. মৌরাদপুর, বাকীপুর। 
বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, দিনাজপুর টাউন, দিনাজপুর । 
বিনোদবিহারী রায়, মালোপাড়া পোঃ, রাজসাহী। 

বিনোদবিহারী সরকার এম্ এ, বি এল্, ডেগুটা ম্যাজিষ্টেট, বর্ধমান । 
বিনোদবিহারী সান্ঠাল, ওভারসিয়ার, নড়াইল, যশোহ্র | 
বিপিনকৃষণ দত্ত, মজিলপুর, জয়নগর, ২৪ পরগণা। 
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সাহিত্য-পরিষ-পঞ্জিক। | ৯৭ 

যুক্ত স্তার বিপিনকৃষ্ণ বন্থ এম্ এ, বি এল্, সি আই ই, রায় বাহাদুর, 
গভর্ণমে্ট এডভোকেট, নাগপুর। 

বিপিনচন্ত্র গুহ, উকীল, জজকোট, আন্দরকিল্লা, চট্টগাম। 

বিপিনচন্ত্র দাস, মণিবাড়ী কাছারীর ম্যানেজার, মাহীগঞ্জ, রঙ্গপূর | 
ডাক্তার বিপিন্চন্দ্র দাস গুণ, এল্ এম্ এস্, রঙ্গপুর। 

রায় বিপিনবিহারা গুপ্ত বাহাদুর, এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, হুগলী। 

বিপিনবিহারী ঘোষ বি এল্, উকীল, মালদহ। 

বিপিনবিহারী গোস্বামী, ভাবনী, ছাঁতনা পোঃ, রাজসাহী। 

বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় বি এল্, অবসরপ্রাপ্ত সা জগ, বাজে-শিবপূর, 
শবপূর, হাওড়া । 

বিপিনবিহারী চন্ত্র, উলুকুণ্ডা, পোঃ গঞ্গচায়া, বারভূম। ৰ 

বিপিন(বিহারী নন্দী বি এল্, উকীল, পটিয়া, চট্টগ্রাম। 

বিপিনবিহারী ভট্টাচাধ্য, পাশ্চাত্যপাড়া, রাঁজপুর, সোনারপুর, ২৪ গরগণা | 

রায় বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় বাহাছুর, এম্ এ, ণি এল্, ৩১ জঙ্জ ট।/উন, 

এলাহাবাদ। 

বিপিনবিহাবী রায়, মুন্তাগ|ছ1, ময়মনসিংহ | 

বিভৃতিনাথ মিত্র, এনেণ্ট, টার্ণার মরিশন কোং, ঝালকাটি, বরিশাল। 

ডাক্তার বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এম্ খি, নাটে|র, রাঁজপাহা। 

বিভূতিভূষণ ভট্ট পি এন, উকীল, বহরমপুর । 

বিভূতিভূষণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজয়কষ্ণ গায় চৌধুরীর বাটা, হুগলী । 
বিমলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, মুন্সেফ, বসীরহাট, ২৪ পরগণা | 

বিমলাচরণ মৈত্রেয় বি এ, ঘোড়ামার!, রাজসাহী । 

ডাক্তার বিমানবিহারী বন্থু, এম্ বি, রীচী। 

বিরঞ্জাকাস্ত ঘোষ বি এ, সাব ডেপুটা কলেক্টার, করিমগঞ্জ, শ্রীহট। 

বিষাণস্বরূপ বি এ, এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, বাকীপুর | 

বিধুচরণ সেন, জমিদার, বহরমপুর । 

বিশ্বনাথ মাইতি, উকীল, কাঁথি, মেদিনীপুর। 

বিশ্বনাথ সিংহ বি এল্, উকাল, টাদনি-চক্, কটক। 

বিশ্বেশ্বর দাস, শান্তিপুর, মিউনিসিপাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শান্তিপুর, নদীয়া। 
বিশ্বেশ্বর দে, জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, মালদহ । 

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কৃষ্ণনগর | 

বিশ্বেশ্বর রায় চৌধুরী উকীল, নওগীঁও, রাজসাহী। 
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্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সান্তাল, পুটিয়ারাজের বাগানবাটা, কাশী । 
... » বিষুরাম বন্যোপাধ্যায়, মোক্তার, কাটোরা, বর্ধমান । 
৬৭* » বিহারিলাল গুপ্ত সি এস্, মহ।রাজার মন্ত্রী, বরোদা, বোষ্বাই। 

» বিহারিলাল বন্দোপাধ্যায় ৰি এন্, ভৃতপূর্ব সাবজজ, বৈস্যবাটী, হুগলী । 
» বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়, ৩৬ রাজনারায়ণ রায় চৌধুরীর ঘাট রোড, 

শিবপুর, হাওড়] । 

» বীরচন্ত্র সিংহ এম্ এ, তেজনারায়ণ কলেজের অধ্যাপক, খঞ্জরপুর, ভাগলপুর। 

». বীরেন্ত্রকিশোর আচার্ধ্য চৌধুরী, মৃক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
৬৭৫ » বীরেন্ত্রকুমার বস্ত্র এম্ এস্ সি, অধ্যাপক প্রিন্স অব ওয়েল্স্ কলেজ, জন্মু। 

« বীরেন্ত্রকুমার দত্ত গুপ্ত এম্ এ, বি এল্, আসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, 
ৃ ফরিপুদর। 

» বীরেন্ত্রনাথ রায়, চিথ.লিয়া, মীরপুর, নদীয়া । 

» বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ম্যানেজার--ভারতী লাইব্রেরী, সিরাজগঞ্জ । 

» বীরেশচন্দ্র দান বি এল্, শ্রীবাস দাত্ের গাঁল, পধ্াাননতল!, হাওড়া । 

৬৮৯ » বীরেশ্বর সেন, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী স্ুপারিণ্টেণ্ডেট অব পুলিস্, 
গোয়াড়ি-কষ্চনগর, নর্দীয়া | 

» বুন্দাবনচন্ত্র রায়, জমিদার, বড়বন্দর, দিনাজপুর । 

* বেণীমাধৰ ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণা। 

» বেণীমাধব চাকী বি এল্, সরকারী উকীল, বগুড়া । 

» বেণীমাধব দাস,.গাইবান্ধা, রঙগপুর । 

৬৮৫ » বেণীমাধব দাসগুপ্ত, মহাফেজ, প্রথম জজ আদালত, চট্টগ্রাম । 

* বেণীমাধব সরকার এম্ এ, আগ্রা কলেজের অধ্যাপক, ৯৪ সিভিল লাইন্স, আগ্রা। 

» বৈকুঠচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্ এ, কষ্খনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 

» বৈকুষ্ঠনাথ দাস, গুজিয়াম, পোঃ কাশীগঞ্জ, ময়মনসিংহ | 

» রায় বৈকুঠনাথ সেন বাহাছর, বি এল্, সৈয়দাবাদ, খাগড়া। পোঃ, বহরমপুর । 

»  বৈকুষ্ঠেশ্বর ভট্টাচাধ্য, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
* বৈদ্বনাথ চৌধুরী, মোক্তার, ইংরেজবাজার, মালদহ। 
» বৈস্তনাথ তরফদার, জমিদার, কাজীপুর, পাবনা । 
». বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, ডুমকা, সাঁওতাল পরগণ! । 
* ডাক্তার যছুনাথ সান্তাল, বড়বন্দর, দিনাজপুর | 

৬৯৫ » কবিরাজ ব্রজবল্পভ ক্বায়, কাব্যকণ্ঠবিশারদ, পারবতি রায়ের গলি, চু'চড়া। 
' « ব্রজভূষণ গুপ্ত বি এল্, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর । 

৬৯৪ 
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শ্রীযুক্ত ব্রজলাল সরকার, মোক্তার, পাবনা । 
ব্রজনুন্দর সান্তাল সরস্বতী, এম্ আর এ এস্, [মাক্তার, পান্সিপাড়া, ঘোড়ামারা, 

রাজসাহী। 
ব্রজেন্দ্রকুমার বস বি এল্, খাগড়া, বহরমপুর । 

ব্রজেন্দ্রকুমার রায়, ভিক্টোরিয়া! হাই স্কুলের সম্পাদক, সিরাজগঞ্জ, পাবনা । 
ব্রজেন্দ্রনাথ রায়, ম্যানেজার-_কাঞ্চন কাছারি, পত্বিতলা, দিনাজপুর । 

ব্রজেন্্রনাথ বকৃসী এম্ এ, বি এল্, পেমোতিয়া, পাংস৷ পে।ঃ, ফরিদপুর । 

ব্রজেন্দ্রন্ুন্দর ঠাকুর, উকাপ, গোরাবাজার, বহরমপুর । 

ব্হ্ষনাথ পাল চৌধুরা, রাণাঘাট, নদায়া। 
মোহাস্ত ভগবানদীস, বড় আখড়া, জাফরাগঞ্জ, নসীপূর, মূুরশিদাবাদ । 

ভগীরথচন্দ্র দাস মোক্তার, গাইবান্ধ!, রঙ্গপুর | 

ভবতারণ চট্টোপাধায় বি এ, ডেপুটি মাজিষ্টেট, পাবনা | 

ভবতোষ মজুমদার, অফিস অব. দি ডাইরেক্টার জেনারেল অব. আফিওলজি, সিমলা । 
ভবানীচরণ সেন, কালেক্টারের নাজির, কালীতল৷, দিনাজপুর ৷ 

ভবানীনাথ রায়, ঘোড়ামারা, রাঁজসাহী। 

ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, জমিদার, রঞ্গপুরা 

ভবেন্দ্রনারায়ণ বড়, য়া, গৌরীপুর, আসাম । 

ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদাস্তরত্ব, এম্ এ, বি এল্, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, 

কষ্জচনগর | 

ভাগবতকুমার গোস্বামী শাঙ্গী এম এ, হুগলী কলেজের অধ্যাপক, হুগলী, 
(৫২ রাজা রাজবল্পভ গ্ীট, কলিকাতা )। 

ভারতচন্ত্র চৌধুরী বি এ, করিমগঞ্জ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, করিমগঞ্জ, শ্ীহট্র। 
তুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জমিদার, সুখড়িয়া, সোমর! পোঃ, হুগলী । 

রায় সাহেৰ ভূুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডেপুটী কলেক্টর, বাকীপুর। 

ভুবনমোহন পাঠক ৰি এ, কেরোসিন অয়েল্ ডিপো, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা । 

রাজ! ভূবনমোহন রায় বাহাছর, রাঙ্গানাটা, চট্টগ্রাম। 
ভুবনমোহন সেন এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা। 

ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, উকীল, বসিবহাট, ২৪ পরগণা । 
ভূধর দাস বি এল্, ডিষ্টি কট কোর্ট, কুমিল্লা। 
ভূপতিচন্দ্র দাস গুপ্ত বি এ, লক্ষমীকাস্ত হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলদা, ঢাকা । 
ভূপতি মুখোপাধ্যায়, কোলিয়ারী ম্যানেজার, জীওলগড়া, 5 

জামাদাব! পোঃ, মানতৃষ 
৫ 
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৭২৫ শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ দাস রায় বাহার, এম্ এ, বি এস্ সি, এফ. সি এন্, অধ্যাপক ঢাকা 

৭৩৪ 

৩৫ 

৭৪৯ 

৭8৫ 

ণ৫৪ 

কলেজ, উয়ারি, টাকা । 
ভূপালকুমার দত্ত এম্ এ, রিসিভার্স অফিস, টাঙ্গাইল। 
ভুপেন্্রনাথ ঘোষাল নি এল্, উকীল, জজ আদালত, বর্ধমান । 

ভূপেন্্রনাথ বাগছী, অক্সফোর্ড ও কেন্ছি জ হোষ্টেল, এলাহাবাদ । 
ভূপেন্্রনারায়ণ ঘোষ বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

ভূষণচন্ত্র দাস এম্ এ, কষ্ণচনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 

ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এন্, বনগ্রাম, যশোহর । 

ভৈরবগিরি গোস্বামী, জমিদার, মাহীগঞ্জ, রঙগপুর। 

ভৈরবচন্ত্র দত্ত বি এল্, নন্দীর বাগান, সালিখা, হাওড় । 

উভৈরবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্টাক্টর ও প্রেসিডেন্ট পধণইত, কান্দাইপুর, 

পুরন্দরপুর, বীরভূম । 
ভৈরবেন্দ্রনারায়ণ রায়, জমিদার, সিঙ্গাবাদ, মালদহ । 

রাঁও সাহেব ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, কেরৌলি ষ্টেট কাউন্সিলের সভ্য, 
কেরোৌলি, রাঁজপুতান!। 

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি পি ই, একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, বনগ্রাম, যশোহর। 

মণিমোহন সেন, জমিদার, বহরমপুর, মুরশিদাবাদ। 
মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপধ্যায় বি এল্, উকীল, ভাগলপুর। 

মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কষ্চনগর । 

মণীন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত, মডেলার, অফিস অব দি ডাইরেক্টর জেনারেল অব. 
আর্কিওলজি অব. ইওিয়া, সিমলা ইষ্ট, সিমল|। 

মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল, অমিদার, কাসাড়িয়া, খেদগিরি, মেদিনীপুর | 

মণীন্দ্রভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, হেডমাষ্টীর, পবাণীসেবাশ্রম”, কাশীমগর, যশোহর। 

মণীন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, জেঙ্কিন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কুচবিহার । 

মণীন্দ্রভূষণ দত্ত এম্ এ, বি এল্, ডেপুটি ম্যালিষ্ট্রেট, নোয়াখালি । 

মণীধিনাথ বন্থু সরস্বতী, এম্ এ, বি এল্, উকীল, কেরাণীটোলা, মেদিনীপুর । 
মতিলাল গুহ, একাউণ্ট্যাণ্ট, পি ডব্ু ডি, ভামো, বন্ধ । 

মধুরানাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রায়গঞ্জ, দিনাজপুর ।. 

মথুরানাথ সিংহ বি এল্, উকীল, মোরাদপুর। 
মধুস্দন চৌধুরী, জেমো, কান্দি, মুরশিদাবাদ। 

মধুহদন দাস বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, বাখরগঞ্জ । 
. অধুহ্দন ভ্টীচার্য বি এ ৪ পঞ্চাননতলা লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী । 
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শ্রীযুক্ত মধুহ্দন সিংহ বি এ, কান্দি রা্স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কান্দি, মুরশিদাবাদ । 

ঠঠ 

মদেন্্রমোহন ঠাকুর, “দেবমন্দিরম্*, মাণিকাহার, শক্তিপুর, মুরশিদাবাদ । 
মনোমোহন চক্রবর্তী, ব্রাহ্মণডাঙ্গা অমরাবতী লাইরেবার সম্পাদক, রায়গ্রাম, 

যশোহর ৷ 
মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, বরিজহাটী, চণ্ডীতলা পোঃ, ছুগলী। 
রায় চৌধুরী মনোমোহন বক্সী, জমিদার, কুচাবহার। 

মনোমোহন বন্দে]াপাধ্যায় বি এল্, মুখেফ, সাতকা নিয়, চট্টগ্রাম । 

মনোমোহন সিংহ রায়, জমিদার, মাখালপুর, চু চূড়া । 

মনোরঞ্জন গুপ্ত, ম্যানেজার, কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক, ঢাকা ব্রাঞ্চ, 

কামষারনগর, ঢাক! । 

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, কোদারমা, গ্রাণ্ড কর্ড। 

মনোরঞ্জন ঘোষ এম্ এ, অফিস অব. দি ডাহরেক্টার জেনারেল অব আর্কিওলজি 
অব. ইপডয়া, সিমলা ই&, সিমল|। 

মনোরঞ্জন সরকার, পাটিকাপাড়া, হাতিবান্ধা, রঙ্গপুর। 

মনোরঞ্জন সিংহ, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, মতিহারা। 

মনোহরচন্দ্র সরকার, কুলাকাশ, হুগলী । 

মন্মথনাথ গোব্বামী ভক্তিবিনোদ । 

মন্থনাথ ঘোষ এম্ এ, সাবৌর কলেজের অধ্যাপক, সাবৌর, ও ভাগলপুর । 
মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, কাটোয়া, বদ্ধমান। 

মন্মথনাথ দত্ত, পাটিকাবাড়ী, মুরশিদাবাদ । 
মন্মথনাথ দে বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

মন্মথনাথ বিশ্বাস, ভোলাভাঙ্গা, নদীয়া । 

মন্খনাথ মন্জুমদার, সম্পাদক শিয়াইল সারদাচরণ ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরী ও 

বিস্টোৎসাহিন। সমিতি, শিঙাইল, পাবনা । 

মন্তথনাথ মুখোপাধ্যায়, (ক ) ট্রেজারার, পুরী । 

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, থে) ঢাকা কলেজের অধ্যাপক, ২২নং লারমণি স্্ীট, 
ওয়ারী, ঢাক! । : 

মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, জমিদার, ১০* দশাশ্বমেধ, বেনারস। 

মন্সথনাথ সেন বি এ, ডেপুটা ম্যাজি-্রট ও ডেপুটী কলেরর, ছুমকা, 

| সাওতাল পরগণ!। 

ডাক্তার মন্মথেশচন্ত্র সান্ভাল এল্ এম্ এস, আসিষ্টাণ্ট সার্জন, ডঙরগড়, 

বি এন্ রেলওর়ে। 
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প্রীযুক্ত মলিনচন্দ্র মণ্ডল বি এ, ঠাকুর গ! ইংরাজি বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক, 

ঠাকুর গাঁ, দিনাজপুর । 

» মৌলবি মহম্মদ এরসাদ আলী খা! চৌধুরী, নাটোর, রাজসাহী। 
৭৮* ৮ মৌলবি মহম্মদ আমিরউদ্দিন খান্, ফরিদাবাদ, শ্তামগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

» মহিমচন্জ্র ঘোষ বি এ, আই সি এস্, ডিষ্রী্ট ও সেসন্ জজ, পাবন। ও বগুড়া । 
* মহিমচন্্র হালদার, গ্রাম বৈগ্ঠপুর, ঘাটেশ্বর, ২৯ পরগণ| 

» মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী, হেতমপুর, বীরভূম । 
» মহেন্ত্রকুমার সাহ! চৌধুরী বি এল্, উকীল, রাজসাহী । 

৭৮৫ » কবিরাজ মহেন্ত্রনাথ গুপ্ বিছ্বাবিনোদ, বৈদ্ধশাস্ত্রী, পালপাড়া, চন্দননগর । 

*» মহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ব্রক সিগনাল ইন্সপেক্টীর, সৈদপুর, রঙ্গপুর | 

* পণ্ডিত মহেন্ত্রনাথ ত্রিপাঠী, কাব্যতীথ-কবিরত্ব, তাজপুর চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক, 
খলিসাডাঙগা, ভায়া কাঁথি, মেদিনীপুর । 

» মহেন্ত্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্, ( ক ) মুন্সেফ, শ্রীরামপুর, হুগলী । | 
» মহেক্রনাথ দাস, ( খ) সহঃ সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমাজ, ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস, 

পাটন৷ বাজার, মেদিনীপুর । 
৭৯৯ » মহেন্ত্রনাথ মহাস্তি, মহান্তি ফ্যামেলি লাইব্রেরী, কাশীপুর গ্রাম, পাচেটগড় পোঃ, 

মেদিনীপুর । 

* মহেন্দ্রনাথ মিত্র, ছাপর1। 

» মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রিটায়ার্ড ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুরুলিয়া, বি, এন্, আর । 

« মহেন্ত্রনাথ সরকার, হোটেল সিবিল, মুশৌরী । 
* মহেন্ত্রনারায়ণ চৌধুরী, নিমতিতা, মুরশিদাধাদ। 

৭৯৫ » মহেন্দ্রমারায়ণ সরকার, বামুনিয়া, গোমনাতি পোঃ, রঙ্গপুর। 

» মহেন্লাল চট্টোপাধ্যায়, শানাপাড়া, শিবপুর, হাওড়া । 

» মহেন্ত্রলাল রায় বি এল্, উকীল, ঢাকা। 

* মহেশচন্তর ভট্ট|চার্য্য কবিভূষণ, ময়মনসিংহ । 

* পণ্ডিত মহেশচন্্র ন্তায়রদ্ব, নেওয়াশী, পয়রাডাঙ।, রঙ্গপুর। 
৯৮৪০ » মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ, মানকর, বর্ধমান । 

» মহে্বর দাস, সব-এসিষ্টাণ্ট সার্জন, থাপ ডিস্পেন্সারী, নাগপুর । 

» মাথনলাল গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরীর বাট, শ্রীরামপুর । 
» মাখনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, কোর্ট সাব-ইন্্পেক্টার, ফরিদপুর । 
* মাখনলাল মনুমদার, নায়েব, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি । 

৮৫, & মাধবচন্্র সিকদার বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 
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তীযুক্ত মিহিরনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর। 
মুকুন্দচন্ত্র দাস, পুঁটিমারা, দানহাটা, কুচনিহীর | 

রায় মুফুন্দদেব মুখে(পাধ্যায় ব।ছাত্বর, এম্ এ, ব এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ও 

কালেক্টার, অসিধাম, বেনারসমিটি। 
মুকুদ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এন কলেজের অধাপক, বাকীপুর। 

মুকুন্দনারায়ণ মুন্সী, জমিদার, "সবপুর, বগুড়া । 

মুকুন্দলাল রায়, রঙ্গপুর-বাজার, রঙ্গপূর | 

মুনীন্দ্রনাথ দেব বি এ, বি ই, ইঞ্জিনিয়ার, স্পেশাল ওয়াক [ডভিশন, বীকীপুর। 

মুলুক্ঠাদ চৌধুরা, দামিহা, বাদল পোঃ, ময়মনসিংহ | 
মৃগেন্দ্রকুমার দত্ত, সালিখা, হাওড়া । 

রায় মৃত্যুঞ্জয় রাঁয় চৌধুরী বাহুর এম্ আর্ এ এস্, সগ্থপু্ষরিণী, শ্তামপুর, রঙপুজ। 

মহম্মদ শহীহুল্লাহ এম্ এ, বি এল্, বসিরহাট, ২8 পরগণা । 

মোহাস্ত মহারাজ সমেরুগিরি গোস্বামা, ম।হিগঞ্জ, রঙগপুর। 

মোহিনীনাথ বিশী, জমিদার, জোয়াড়া, রাজসাহা। 

ডাক্তার মোহিনীমোহন ঘোষ এল্ এম্ এম্, ফোট হাসপাতাল, চম্পানগর, 

ভাগলপুর। 
মোহিনীমোহন ধর এম্ এ, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের দেওয়ান, বারিপদা, মমুরভঞ্জ। 

মোহিনীমোহন মৈত্রেয়, কে) শিববাটা, বগুড়া । 

মোহিনীমোহন মৈত্রেয়, (খ) কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর। 

মোক্ষদারঞ্জন রায়, জমিদার, গু্ররা, নয়াপাড়া, টট্টগ্রাম। 

যজেম্বর গিরি, মোক্তার, নৃতন বাজার, বালেশ্বব। 

যক্ঞেশ্বর ঘোষ এম্ এ, আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ, ময়মন[সংহ । 

যজেশ্বর ঘোষাল, এড়িয়াদহ, ২৪ পরগণ!। 

যজেশ্বর দাস গুপ্ত বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীহ্ট, আসাম । 
যজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, “রিসার্চ হাউম্, কাশিমবাজার, মুরশিদাবাদ । 

যতীন্্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ, এম্ আর্ এ এস্, এফ. আর্ এচ্এস্; 
ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ময়মনসিংহ। 

যতীক্ত্রকুমার রায় বি এল্, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

তীন্্রকুমার রায় চৌধুরী বি এল্, জ[মদার, ফতেপুর, ইটাকুমারী, 

কালীগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

যতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী বি এ, এম্ এস্ এ, কে) স্তপারিপ্টোণ্েপ্ট অব. এগ্রিকালচার, 
রজপুর। 



১৪ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্রিক! 

শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী আই বি ভি সি, খে) ভেটরনারী সার্জন, বালেশ্বর 
». বতীন্ত্রনাথ বন্থু, গবর্ণমেণ্ট অব. ইপ্ডিয়া, পি, ড্রিউ সেক্রেটারিয়েট, সিমলা! | 

৮৩৫ » বতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, এফ. সি এম্, কে) কৃষিবিষ্ভাণয়, সাবৌর, ভাগলপুর । 
* বতান্ত্রনাণ সেন এম্ এস্ সি, (খ) গণিত অধ্যাপফ, কায়স্থ কলেজ, 

২০৩ বাদসাহী মণ্ডি, এলাহাবাদ। 

যতীন্্র প্রসাদ শুট্টাচার্যয, “সাধনাকুটার”, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ । 

» যতীন্দ্রমোহন চট্োপাধ্যায় এম্ এ, বর্দমান ডিভিশনের কমিশনারের পার্শনাল 

আসিষ্টাণ্ট, চু'চ্ড়া। 
যতীন্দ্রমোহন রায়, কে) একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, পি ডব্লিউ ডি, 

চন্দা, সি, পি। 
৮৪০ » যতীন্ত্রমোহন রায়, (থ) ঢাকুরিয়া, ২৪ পরগণ! 

* যতীন্ত্রমোহন রায় বি এ, (গ) বোয়ালিয়া, হরিনারায়ণপুর, বগুড়া । 

». বতীন্ত্রমোহন রায় চৌধুরী, জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর 
যতীন্ত্রমোহন সিংহ বি এ, ডেপুটা ষ্যাজিষ্টেট, কষ্ণজনগর, নদীয়া । 

* যতীন্দ্রমোহন সেন বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 
৮৪৫ »* যতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, কুন্দী, পোঃ শ্তামপুর, রঙ্গপুর। 

» যতীশচন্ত্র বস্থু এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, ছাপরা। 
» যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কুলীনপাড়া, পোঃ স্থথচর, ২৪ পরগণা। 
». যছুনাথ ঘোষ বি এ, সৈদপুর এচ.ই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সৈদপুর, রঙ্গপুর। 

যহুনাথ দে তত্বনিধি, একাউপ্টেন্ট, রিসিভার্স অফিস, মধুবনী এষ্টেট, বরাহী, 

রাজনগর পোঃ, দ্বারবঙ্গ। 
৮৫* » রায় যুনাথ মজুমদার বাহাছুর, বেদান্তবাচম্পতি, এম্ এ, বি এল্, যশোহর | 

* যছুনাথ মুখোপাধ্যায়, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর । 

» যছুনাথ রায় বি এল্, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 
*. যহুনাথ সরকার এম্ এ, পাটনা কলেজের অধ্যাপক, বাকীপুর। 
» যছুনাথ সাহা, ডাঙ্গাপাড়।, ভায়। নাটোর, রাঁজসাহী। 

৮৫৫ « ফছুপতি চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া, বর্ধমান। 

» বামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, কালীপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ । 

* যামিনীনাথ রায় চৌধুরী, আলোয়া, কাগমারী, টাঙ্গাইল। 
» যুগলবিহারী মাকড় এম্ এ, বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরতূম। 
» যুধিঠির গরাই, আসানসোল, বর্ধমান। 

৮৬* - » যোগীব্রচন্্র চক্রবততী এম 'এ, বি এল্, উকীল, দিনাজপুয়। 



৮৬১৫ 

৮৭৪ 

৮৭৫ 

৮৮৩ 

৮৮৫ 

সাহিতা-পরিষত-পঞ্রিকা ৯৫ 

শতীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ. আর্ ই এস্, এফ আর্ হিষ্ট এস্, 

এম্ আর্ এ এস, পাটন! কলেজের অধ্যাপক, বাকীপুর। 

যোগীন্ত্রনারায়ণ ভট্টাচার্যা, শাস্বী, কান্য তীর্থ, বিগ্কাবিনোদ, কবিচিন্তামণি, 

| আমুর্কেদ-শান্তি-কুটার, সিরাপগঞ্জ। 
যোগেন্তকিশোর রক্ষিত, তাতিবাজার, ঢাকা । 

রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ । 
যোগেন্দ্রকুমার নিয়োগী বি এল্, মাণিকগঞ্জ, ঢাক1। 

যোগেন্দ্রচ্দ্র বিশ্বাস, কুমিল্লা । 

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, “বিক্রমপুর*- সম্পাদক, ঢাক|। 

যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, এল্ এল্ বি, সরকারা উকাল, সিঞাল্, বেনারস ক্যাণ্ট। 

যোগেন্দ্রনাথ দে, একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিস, রেগুন। 

যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর, মুরশিপাবান। 

যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, পাবনা । 

যোগেন্দ্রনারায়ণ রাঁয় চৌধুরী, হরিপুর বড় তরফ, পোঃ দীণনপুর, দিনাজপুর । 
মোগেন্দ্রলাল নন্দী বি এ, পি সি এস্, সাবডিবিশনাল আফিসার, 

নীলফামারি, রংপুর । 

যোগেশচন্দ্র কান্তগির বি এল্, এডভোকেট, ৩ সরফরাজ রোড, রেঙ্গুন। 

যোগেশচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এন্, উকাপ, দিনাজপুর । 

যোগেশচন্দ্র ঘোষ, সাব-রেলিষ্ীর, কোটোয়া, বন্ধমান। 

যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ধলা, ময়মনসিংহ । 
যোগেশচন্দ্র দত্ত বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

যেগেশচন্ত্র দাস গুপ্ত, ( ক) ২৬ নাভ! হাউস্, সিমল। পাহাড়, পঞ্জাব । 

যোগেশচন্ত্র দাস গুপ্ত বি এ, ( থ ) ৭৭ লায়াল স্ত্রী, ঢাক! । 

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার, জমিদার, মনহালি, দিনাজপুর । 

যোগেশচন্দ্র বনু, সেটুলমেন্ট. কাননগো, কাথি, মেদিনীপুর । 

যোগেশচন্ত্র ভট্টাচার্য বি এ, সহকারা প্রধান শিক্ষক, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ । 

ফোগেশপ্রসন্ন ভাহুড়ী, পোড়জলা, পাবনা । 

যোগেশচন্দ্র ভৌমিক, পণুপতিগঞ্জ কাছারা, পশুপতিগঞ্জ, গুরঙ্গাবাদ, গয়া। 

যোগেশচন্ত্র মজুমদার বি এল্, উকীল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর। 

ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

রায় বাহাছর যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্বানিধি, এম্ এ, এফ, আর্ এ এস্, 
এফ. আর্ এম্ এস, গ্লাতেন্দ! কলেজের অধ্যাপক, কটক। 



টড সাহিতা-পরিষত-পক্তিকা 

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র ( সন, ম্যানেজার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর | 

৮৯৪ * 

৮৯৫ ও 

৯৪৫ ৮ 

যোগেশচরণ সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর | 

রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

রজনীকান্ত ত্রিবেদী, জমিদার, বহড়া, কান্দি, মুরশিদাবাদ । 

রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সদ্ধপুক্ষরিণী, পোঃ শ্তামপুর, রঙ্গপুর ৷ 

রজনীকাস্ত বন্থু এম্ এ, রাভেম্সা কলেজের অধ্যাপক, কটক। 

রজনীকাস্ত ভট্টাচার্য্য, (ক ) উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর । 

রজনীকান্ত ভট্টাচার্য, ( খ) পেস্কার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

রজনীকান্ত ভৌমিক এম্ এ, বি এল্, ( ক) নায়েব, আছেলকার, তুফানগঞ্জ, 
কুচবিহার 

রজনীকান্ত ভৌমিক, (৭ ) তালুকদার, কালীতারা, নোয়াখালী । 
রজনীকান্ত মৈত্রেয়, পুলিস আফিস, দিনাজপুর 1. 

রজনীকান্ত রায় দস্তিদার এম্ এ, এফ. আর্ এ এস্, এক্ট্রা আসিষ্টাণ্ট 
কমিশনার, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্র। 

রঙ্জনীকান্ত সরকার, মালক্কী, রামবাড়ী, রাজসাহী। 

রজনীমোহন বসাক, মোক্তার, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা। 

রজনীরঞ্জন দেব বি এ, শিক্ষক, শ্রীহউ। 

রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, পোষ্টমাষ্টার, ময়মনসিংহ । 
রণজিচ্চন্ত্র লাহিড়ী এম্ এ, বি এল্, উকীল, পাবন!। 

মাননীয় মহারাজ শীষুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, নশীপুর, মুরশিদাবাদ। 

শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বি এল্, উকীল, ভাগলপুর। 

, রথীন্ত্রনাথ ঠাকুর বি এস্ সি, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন। 

৯১০ 

রখীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, রৃষ্খনগর । 

রবীন্জনারায়ণ চৌধুরী, জমিদার, ধুবড়ী, আসাম। 
রমণীকান্ত মুখোপাধ্যায়, মোক্তার, আলিপুর ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি 
রাজা রমণীকাস্ত রায় বি এ, ( ক) চৌগী, রাঞসাহী। 
রমণীকাস্ত রায়, ( খ ) মোক্তার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ । 
রমণীমোহন দাস এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, গোয়ালন্দ, ফরিদপুর । 
রমণীরঞ্জন দত্ত বি এ, আসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিদার, মেদিনীপুর । 
রমাপ্রসা্দ চন্দ বি এ, বরেন্্র অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 
রমাপ্রসাদ রায় বি এ, এক্ষ্রা আসিষ্ট্যাণ্ট সপারিণ্টেপ্ডেন্ট, সার্ভে অব ইয়া, 

মুশৌরী। 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

শ্ীধুক্ত রষেশচজ্জ দত্ত ৰি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, নওগা, রাজসাহী। 

*» রমেশচন্্র নাগ, আটপাশা, ঢাকী পোঃ, ময়মনসিংহ । 

৯২০ « রমেশচজ্জ নিয়োগী এম্ এ, বি এল্, কালীতলা, দিনাজপুর । . 

» রমেশচন্দর ভট্টাচার্য, গ্রীহ্ বৈদিক-সমিতির সম্পাদক, মোগলাবাজার, প্রীহউ। 

» রমেশচজ মিত্র এল্ আর্ সি এস্ এবং এল্ আর্ সি পি (এডিন), -.. 
এল্ আর্ এফ. আর্ ও এস ( প্লীসগো ), বাইওলজির প্রফেসর, 

মীরাট কলেজ, “দি মায়” মীক্বাট, ( ক্যাণ্ট )। 

» রমেশচন্ত্র রা, ( ক) ধাপ, রঙ্গপুর। এ 

» রমেশচন্দ্র রাযম এম্ এস্ সি, খে) পাটনা কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাকীপুর 

৯২৫ » রসিকচন্ত্র বস্থ, করাটিয়া, মৈষামুড়া পোঃ, ময়মনসিংহ | 

» রূসিকরঞ্জন ঘোষ এম্ এদ্ এ (জাপান ), রেশম-তত্ববিৎ, শ্রীনগর, কাশ্মীর । 

» রাইকিশোর প্রামাণিক, মোক্তার, মালদহ। 
১ » রাইচরণ মন্ুমদার, পুলিশ সব-ইন্স্পেক্টার, লালমণির হাট, রঙ্গপুর । 

» রাখালচন্দ্র চৌধুরী, পোঃ ধরাইল, রাঁজসাহী । 
৯৩০ » রাখালরাজ রায় বি এ, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

» বাখালানন্দ ঠাকুর, শ্রীথণ্ড টোলবাড়ী, শ্রাথণ্ড, বর্ধমান । 

» রাজকুমার চক্রবর্তী, ত্বর্ণ প্রেস, ঢাকা। 

» রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কে) ২৬ নাভ। হাউস, সিমলা! হিল্স্। 

....* রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ( খ ) উকীল, নড়াইল, যশোহর । 

৯৩৫ » রাজকুমার সেন এম্ এ, গারুড়গাঁঃ হাসাইল পোঃ, ঢাকা । 

» রাজগোপাল আচার্য্য গোস্বামী, বেরো-বেলতাড়া, মানভূম । 

» রাজচন্্র দত্ত জমিদার, বাণ্ডেল রোড, চট্টগ্রাম । 

» রাজচন্ত্র বর্শা সরকার, গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা! পোঃ, রঙ্গপুর। 

» রাজমোহন মুখোপাধ্যায়, জয়দিয়া, নদীয়া । 

» কবিরাজ রুজমোহন রার কবীন্ত্র, আযুর্বেদাশ্রম, পোঃ মোরাদপুর, বাকীপুর। 

« রাজবিহ্থারী দাস, বাস্থদেবপুর, জয়দেবপুর, ঢাক । 

* রাজেন্্কুষার উকীল, বি এল, উকীল, ময়মনসিংহ 

. রাজেজনাথ বন্থ বিএ, বর্ধঘমান-রাজের সব. ম্যানেজার, কুজং, তির্ভল, কটক। 

টা হালেজনাখ নান বি এ, বি এল্, উকীল, সম্পাদক তান্ুলী পত্রিক। ও 
পি তাম্ুলী সমাজ, ১ লগ্মণ দাসের লেন, পঞ্চাননতলা, হাওড়া । 

নিউস্লান সরদ্বতী) জমিদার, বড়শূল, বর্ধমান। 
: াহদনজ্গন্াচাধ্য বি এ, সাব ডেপুটি কালেক্টর, মাণিকগঞ্জ। 

১৩ 

৯9৩৬ 

৯6৫ 



শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্, কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, 

বহরমপুর । 

রায় রাধাগোবিন্দ চৌধুরী বাহাহুর, এম্ এ, বি এল্, গভর্ণমেপ্ট উকীল, ক্নাটী। 
» রাধাগোবিন্দ নাথ এম্ এ, ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক, কুমিল্লা । 

৯৫৯ » রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ, রাঁজসাহী কলেজের অধ্যাপক, রাজসাহী। 

» রাধাচয়ণ ভট্টাচার্য্য বি এল্, উকীল, বালুরঘাট, দিনাজপুর । 
-৮" রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাছর, জমিদার, সেরপুর-টাউন, ময়মনসিংহ । 

». ভাঃ রাধাবিনোদ রায় এল্ এম্ এস্, গোরক্ষপুর, ইউ, পি। 
»' রাধিকামাথ সাহা, ১৬ লক্ষমীকুণ্ড, বেণারস সিটি। 

৯৫৫ » রাধিকাপ্রসন্ন চন্দ, ফুলচারী ঘাট, রংপুর । 

' * রাধিকাপ্রসাদ বড়,য়া, ম্যাজিষ্ট্রেট, সোনারি, শিবসাগর । 
» রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এল, গভর্ণমেণ্ট উকীল, বহরমপুর, বেঙ্গল। 
» রামকমল রায় বি এল্, উকীল, ৫২ রাজবল্লভ সাহার লেন, হাওড়া । 

» রাঁমকমল সিংহ, কান্দি, মুরশিদাকাদ। | 
» ডাঃ রামকালী গুপ্ত এল্ এম্ এস্, মিঠাপুর, বাঁকীপুর । 
» রামকিন্কর রায়, জমিদার, হরিশ্চঙ্জপুর, মালদহ । 
» রামগোপাল ঘোষ, মগরাহাট, ২৪ পরগণা । 

» রামগোপাল সিংহ চৌধুরী, রসোল্ড়া, ভায়া কান্দি, মুরশিদ্াবাদ। 
*» রায় বাহাছুর রামচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, স্মলকজ কোর্ট, এলাহাবাদ। 
» রামচন্দ্র ভাছুড়ী বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর । 

-» রায় রামচন্দ্র মৈত্রী সাজিপতি, ভোগপুর, ভায়৷ কোলা, মেদিনীপুর | 

» রাজা রামচন্দ্র রায় বীরবর বাহাছুর, মনোহরপুর রাজবাটা, দলাতন, মেদিনীপুর । 
» রামচন্দ্র শর্মা বৈদ্ধশান্ত্রী, বৈচ্যভৃষণ, গোকুল, মথুরা । 

১» রামচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 
৯৭* 4. প্লামতারপ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 

» রামছলাল মিশ্র, শ্রীপ্রীকষ্ণচৈতন্ত লাইব্রেরী, ঢাকাদক্ষিণ পোঃ, প্রীহষ্ ৷ 
» রামদেব মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, বা্ফীপুর? 
» রায় সাহেব রামনাথ মুখোপাধ্যায়, একট্রা! ডেপুটী ফন্জারভেটায় 

- অব. ফরেষট্র, শিলং, আসাম। 
.£:-৮ স্লামনাক়্ায়ণ মুখোপাধ্যায় বি এ, জানমামুদ ঘাঁট রোড, নৈহাটা, ২৪ পরগণা। 

৯৭৫. « কামপ্রসাদ ঘোষাল বি এ। ক্নায় বাহাছর, এচ. পি ঘোষাল এক্জিকিউাটিব, 
ইঞিনিরারের বাসা, আরা। 

৪৯৩৩ 

৪৬৫ 



পরীবুক্ত রামগ্রাণ গুপ্ত, কেদারপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 

৪৮৩ 

৯৮৫ 

৯৯৩ 

৯৯৫ 

১৪৬৪৩ 

নি ললিতমোহদ পাল, মনোহরপল্লী, সিরাজগঞ্জ, পাবন! । 

্বামযাছু ভট্টাচার্য বি এ, সুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট, বোর্ড অব. রেভিনিউ, বিহার ও -.. 

ৃ উড়িস্যা, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
রাষরতন সরকার, ঘুটিয়াবাজার, _ালী। : 8৯৮ 

রামরেণু চট্টোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বক্সার, সাহাবাদ। 
রামলাল সিংহ ৰি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
রামেজ্নাথ ঘোষ এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর | ৃ 
রামেশ্বর সেন, ধুবড়ী জেলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, শাস্তিপুর, 

হুত্রাগড়, নদীয়!। 
রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ আর্ এ এম্, এফ. আই এ এস্ সি, শাস্তিকৃটার . 

লাইব্রেরী ও অক্ষয়চন্দ্র দত্ত স্থৃতি-সমিতির সম্পাদক, বালী, হাওড় । 
রেবতীমোহন গুহ এম্ এ, বি এল্, ময়মনসিংহ । 

রেবতীরমণ দত্ত এম্ এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্েট, পটুয়খালি, নরিশাল। 

রোহীন্দ্রনাথ শর্মা বি এ, ইন্ফাল, মণিপুর, আসাম। 

লক্ষণচন্দ্র রায়, সাতক্ষীরা, খুলন|। 

লক্মমীনাথ বেজবড়,য়া, ২২ রোজমেরী লেন, হাওড়া । 

রায় লক্মীনারায়ণ আঢ্য, আরামবাগ, হুগলী । 

লক্ীনারায়ণ গুপ্ত, ৩৬ কালভৈরব রোড, বেনারস-সিটি। 

ললিতকিশোর মিত্র বি এল্, উকীল, পুরুলিয়! । 

ললিতকৃষ্ণ ঘোষ, পুলিশ সব-ইন্স্পোর, পোঃ কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর । 

ললিতগোপাল মুখোপাধ্যায়, সব-রেজিষ্রার, রাণাঘাট, নদীয়া । 

ললিতচন্দ্র বনু এম্ এ, আই ই ই, ইলেকটি: ক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীনগর, কাশ্মীর । 

ললিতবিহারী সেন রায়, কাশী-নরেশের প্রাইভেট সেক্রেটারী, ৰ 
১০ সদানন্দবাজার, কাশী। 

ললিতচন্ত্র রায় চৌধুরী কবিরদ্ব, পোঃ বোদরা, ২৪ পরগণা। 
ললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ, এম্ এ, “সারম্বতাশ্রম, চন্দননগর । 

ললিতমোহন দে, শ্মলকজ কোর্ট, রেহুন। : 
ডাঃ ললিতমোহন ঘোষ, ফরিদাবাদ ডিস্পেন্সারী, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর। : 

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ফাইনান্দ ডিপার্টমেন্ট, কোয়াটার নং ৭* বি, 
| টিমারপুর, দিষ্লী। 

৬ 

ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ক ), মহিযাদল, মেদিনীপুর | 



১৩৬ _সাহিত্য-পরিধহপৰ্তিকা 

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ৫(খ ১ সৈদাবাদ, খাগড়া, মুরশিদাবাদ । : 

১৬৬৫ 

১৩৩৩ 

* উ৬৫ 

১৪২৬ 

৯৬২৫ 

কবিরাজ ললিতমোহন বাগচী কাব্যতীর্ঘ, কবিরঞ্জন, খয়রামারি, 
সাদিখার দেওয়াড়, মুরশিদাবাদ। 

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ-সাহ্ত্য-সমাজ ও বারাণসী শাখা-পরিষদের 
সম্পাদক, ডি ১২১৫২ কাজিপুরা, বেনারস ৮ | 

ললিতমোহন মৈত্র, জমিদার, তালন্দ, ঠা | 

লোকনাথ দত্ত, ডিম্লা এষ্টেটের ম্যানেজার, রঙগপুর। 

শচীজ্নাথ রায়, কাঞ্চনতলা,, মুরশিদাবাদ । 

শচীজ্রভৃষণ ঘোষ, শক্তি লাইব্রেরীর সম্পাদক, রায়গ্রাম, যশোহর । 
শচীন্্রমোহন ঘেটব বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, পুরুলিয়! । 

শচীশচন্্র চট্টোপাধ্যায়, সাব. রেজিষ্টার, খুলন! ৷ 
শরৎকুমার দত্ত এম্ এ, শিবপুর, লি ই কলেজের অধ্যাপক, শিবপুর, হাওড়া । 

'শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বি এল্, আলমচাদ-বাজার, কটক। 
রায় শরচ্ন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাছ্র বি এল্, সরকারী উকীল, রঙ্গপুর । 
শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, সবিতা! প্রেস, পুটিয়া৷ পোঃ, রাজসাহী । 
শরচ্চজ্জ দত্ত বি এ, প্রধান শিক্ষক, জে এম ট্রেনিং স্কুল, মজিলপুর, জয়নগর, 

২৪ পরগণ। । 

শরৎকান্ত রায়, বিশিয় দেওয়ানবাটা, পোঃ খাজুরা, রাজসাহী । 

ডাঃ শরৎকুমার চৌধুরী বি এ, এম্ বি, রামনগর, বেনারস। 

শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, সজীবাগ, বাকীপুর। 

শরৎশশী দণ্ড, পুলিশ ইন্স্পেক্টার, ১২ আসক জমাদার লেন, ঢাকা । 

 শরচ্চন্র দাস, মুক্দম্পুর, মালদহ । 
শরচ্চজ্জ পুরকা যেত সাহিত্যরত্ব, পারুলিয়া, ডায়মণগ্ু-হারবার, ২৪ পরগণ| । 

 শরচঞ্ বনু, পোষ্ট মাফিস, রঙ্গপুর । 

রায় সাহেব শরচ্চন্্ বিশ্বাস বি এ, অফিসিয়াটিং সুপারিপ্টেণ্ডেণ, আশ্ষি 
ডিপার্টমেন্ট, সিমলা । 

শরচ্চজ্জ মজুমদার, রজপুর বাজার, রঙ্গপুর। | 

শরচ্চন্্র সিংহ রায়, জমিদার, পীরগঞ্জ, রায়পুর, রঙ্গপুর । 

কুমার শরনিম্ুনারারণ রার বাহাহুর, (ক) জেমে৷ রাজবাটা, জেষো, 

পোঃ কান্দি, ঈীসািতি 

কুমার শরদিন্দুনারারণ রায় প্রাজ্ঞ, এম্ এ, € ধ ) দিনাজপুর । 

শশধর বিভাত্ষণ, দিতীয় শিক্ষক, লোহাগড়া, জরপুর পো? বশোহর ।- 
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১০৩* শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্, উক্কীল, সদরঘাট, চট্টগ্রাম। 
মাননীয় রাজ। শ্রীযুক্ত শশিকাস্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাছর, ময়মনসিংহ । 
শ্রীযুক্ত শশিকিশোর চঙ্গদার বি এল্, উকীল, নাওগা, রাজসাহী । 

১৬৩৫ ৪ 
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শশিভ্ষণ ঘোষ, আদমপুর, ভাগলপুর। 
“শশিভ্ষণ ঠাকুর, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী । 

শশিতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “পল্লী বাসি”-সম্পাদক, কালন!, বদ্ধমান। 

শশিভৃষণ বস্থু এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর | 

শশিভৃষণ সিংহ, নায়েব, তারাপুর, মল্লারপুর, বীরভূম । 

শীস্তনচরণ বিশ্বীস, হড়া, পোঃ ব্রাহ্মণপাড়া, হুগলী । 
শিবকালী মন্তুমদার, ইউ এস্ ক্লুব, সিমল!। 

শিবচন্দ শীল, চু চূড়া, হুগলী । 

শিবনাথ গুপ্ত বি এ, কায়স্থ ভ্ুবিলী একাডেমীর শিক্ষক, আরা, সাহাবাদ। 

শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৮ রামনিধি চট্টোপাধ্যায়ের লেন, উত্তরপাড়া, হাওড়া । 

শিবপ্রসাদ দলপতরাম পণ্ডিত, কষ্টম ইনস্পেক্টার, বারাণ, কোটা এষ্টেট, রাজপুতান|। 
ডাঃ শিবপ্রসাদ শন্মা রায় এম্ বি, এম্ আর সি এস্, ৪ লায়াল রোড, এলাহাবাদ। 

১০৪৫ মামনীর শ্রীযুক্ত কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় বি এ, তাহিরপুর, রাজসাহী। 

শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার পাল এল এম এস্, সুপারিণ্টেণ্ডে্ট, 

১০৫০. 
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লুইস্ জুবিলী সানিটেরিয়াম, দার্জিলিং। 

শীতলচন্্র রায়, জমিদার, সামটা, যশোহর। 

শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল, শ্যামবাজার, বর্ধমান । 

কুমার সৌরীন্্রকিশোর রায় চৌধুরী, জমিদার, রামগোপালপুর পোঁঃ, ময়মনসিংহ 
শ্তামকিশোর মুন্দী জমিদার, সেরপুর, বগুড়। | 

শ্যামলানন্দ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, রামপুরহাট, বীরভূম । 

শ্টামাচরণ চক্রবর্তী, কালীপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ । 
স্টামাধন চট্টোপাধ্যায়, সাতঘর, জয়নগর, ২৪ পরগণা । 

শ্যামাপদ্দ ভট্টাচার্য বি এ, মাতলী, নাগাবাড়ী, টাঙ্গাইল । 

শ্তামাপদ রায়, তেঘনি অমিদারী এষ্টেটের ম্যানেজার, রাজপুত তেঘরী পোঃ 

মুর্শিদাবাদ । 

স্নায় শ্রী মহাপাত্র বাহাছুর, কটক। 

শ্রীজীবচন্ত্র লাহিড়ী, গৌক্সীপুর এষ্টেট, গৌরী পুর, আসাম। 

প্রীনাথ আচাব্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 

রায় বাহাছর গ্নাথ রায়, চীফ. ম্যানোর, রা বাহাছুরের এষ্টেট, ময়মনসিংই। 
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১০৬০ প্রীযুকত প্রীনাথ সিংহ, মন্দই-শ্রীরামপুর, জোয়ানিয়া-ভালুকা পোঃ, নদীয়া । 
চি 
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ঞ 
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১৬৭৫ ও 

১০৮০ ৯ 

১১৮৫৮ 

শ্রীনাথ সেন, ভূতপূর্ব্ব ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, কামারখানা, পোঃ স্বর্নগ্রীম, ঢাক! । 
শ্ীপতিনাথ শর্মা মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, বড়বাজার, বর্ধমান। 
শ্রীবনবিহারী সেন, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর । 
শ্রীমাধব চট্টরাজ বি এ, এডওয়ার্ড করোনেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, িয়াগঞ্জ, 

মুরশিদাবাদ। 
শ্রীরাম মৈত্রেয়, বলিহার রাজ-কাছারী, মহাদেবপুর পোঃ, রাজসাহী। 
শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপূর | 

রায় শ্রীশচন্দ্র বন্থু বাহাছ্র বি এল্, (ক ) ম্মলকজ কোর্টের জজ, কাশী। 

ডাঃ শ্রীশচন্দ্র বনু, €( খ ) গোন্দলপাড়া, চন্দননগর । 

শ্ীহ্ষ মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, বর্ধমান । 

সচ্চিদানন্দ গুপ্ত বি এল্, মুন্সেফ., উলুবেড়িয়া, হাওড়া । 

সতীনাথ সিংহ রায় জমিদার, দ্লেছড়া, আঝাপুর পোঃ) বর্ধমান। 

সতীপ্রসাদদ সেন গুপ্ত, সুপারিপ্টেণ্ডেণে, পোষ্টমাষ্টার দ্রেনারেলের আরফস, 

সোমড়া পোঃ, হুগলী । 
সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “ইন্জরালয়”, গঙ্গাটিকুরী, বর্ঘমান। 
মহাস্ত মহারাজ সতীশচন্দ্র গিরি, তারকেশ্বর, হুগলী । 

পণ্ডিত সতীশচন্ত্র গুহ বিগ্ভারদ্ব, ৪৭ টেরীনিস্, বেনারস্ সিটি। 
সতীশচন্দ্র গোস্বামী, মোক্তার, নওগা, রাজসাহী। 

সতীশচন্দ্র দত্ত, রাণাঘাট, নদীয়া । 

সতীশচন্দ্র ঘোষ বি এ, ( ক ) ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, আরামবাগ, হুগলী । 
সতীশচন্দ্র ঘোষ € খ ), ১৭৭ রামকৃষ্চপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া । 

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (ক -) ধলা, ময়মনসিংহ । 

সতীশচন্দ্ চক্রবর্তী (থ ), মোক্তার, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। . 
সতীশচন্ত্র চক্রবর্তী এম্ এ, ( গ ) রামমোহন রায় সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক, 

মোরাদপুর, বাকীপুর ৷ 
সভীশচন্ত্র চক্রবর্তী এল্ এম্ পি, ( ঘ ) গোন্দলপাড়া, চন্দননগর | 
সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি ই, ডিট্রাক্ট ইঞ্জিনিয়ার, কৃষ্ণনগর । 
সতীশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কে, সি চৌধুরী মহাশয়ের বাটা, হেমনগর, ময়মনসিংহ । 
সতীশচন্দ্র দাস, গৌহাটা ক্কুলের শিক্ষক, গৌহাটী, আসাম। . 
সতীশচজ্জ দেব এম্ এ, € ক ) মুর সেপ্টল কলেজের কেমিষ্টি র অধ্যপক, 

. করখেলিগঞ্জ, এলাহাবাদ। 



সাহিত্য-পরিষশু-পঞ্জিক৷ ১৬৩ 

প্রীতুক্ত সতীশচন্ত্র দেব বি এল্, ( খ) উকীল, করিমগঞ্জ, শ্ীহট। 

গু 

১৩৪৩ ঞ্ট 

সতীশচন্ত্র নিয়োগী, জমিদার, আদমদীঘি, বগুড়।। 

সতীশচন্্র বন্দোপাধ্যায় ( ক), তর্কসিদ্ধান্ত লেন, বালী, হাওড়া । 

সতীশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় ( খ ), চক্রবর্তীপাড়া, বারাসত, চন্দননগর | 

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্ত্র বস্থু এল্ এম্ এস, সিনিয়ার সিবিল সার্জন, সি ই 

কলেজ, শিবপুর, হাওড়া । 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বড় য়া, জমিদার, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, আগমনী পোঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম । 
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১০৯৫ ৯ 

চি 

ঞ্ঠ 

১১০৩ % 

১১০৫ 

১১১৩ 

১১১৫ এ 

সতীশচন্দ্র বন্থু চৌধুরী, জমিদার, ডোমরা, আজগড়ী, খুলনা । 

সতীশচন্র মিত্র বি এ, ( ক)) হিন্দু একাডেমীর অধ্যাপক, দৌলতপুর, খুলনা! । 

সতীশচন্দ্র মিত্র (৭ ), নিমতা, ২৪ পরগণ!। 

সতীশচন্ত্ মুস্তফী রায় চৌধুরী, নায়েব, আহেলকার, কুচবিহার । 
সতীশচন্দ্র রায় বি এল্, (ক ) উকীল, দিনাঙ্গপুর | 
সতীশচন্দ্র রায়'এম্ এ, (খ)) বন্দ্যোপাধ্যায় এষ্টেটের ম্যানেজার, সাহাজাদপুর, 

পাবন!। 

সতীশচন্দ্র লাহিড়ী, (ক ) পুলিস সাব ইন্সপেক্টর, ডোমরা, রঙ্গপুর। 

সতীশচন্ত্র লাহিড়ী (থ ), আট আনি রাজ এষ্টেট, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ । 
সতীশচন্দ্র সরকার, জন ডিকিন্সন এণ্ড কোং লিমিটেড, পোষ্ট বক্স নং ১৮, রেছুন। 

সতীশচন্দ্র সিংহ বি এল্, ( ক ) উকীল, কান্দি, মুরশিদাবাদ । 

সতীশচন্দ্র সিংহ উকীল, € খ ) পুরুলিয়া, মাঁনভূম । 

রায় সতীশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি এল্, চট্টগ্রাম । 

সত্যকিন্ধর কুণঁ কাব্যকণঠ, দেনুড়, পু'টগুরি, বর্ধমান । 
সত্যকিঙ্কর সাহানা বি এ, গিরিডি। 

সত্যচরণ বন্থ বি এল্, উকীল, বনগ্রাম, ধশোহর । 

সত্যচরপণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, (ক) মুন্সেফ, আমতা, হাওড়া । 
সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ধি এ, (খ ) গুস্তিয়া, বাছু, ২৪ পরগণা। 

সতাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, গবর্ণমেন্ট হাইস্কুলের শিক্ষক, ভোলা! পোঃ, বাখরগঞ্জ । 

সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকীল, ভাগলপুর। 
সত্যেন্্রচন্দ্র মল্লিক সি এস্, ডিঠিক্ট এবং সেসন জজ, রংপুর । 
সত্যেক্ নাথ বটব্যাল বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্টেট, কুমিল্লা । 
সত্যেন্জনাথ ভদ্র এম্ এ, ঢাকা! কলেজের অধ্যাপক, ঢাকা । 

সত্যে্নাথ বন্থ এম্ এ, ভিক্টোরিয়! কলেজের অধ্যক্ষ, কুমিল্লা । 
'সভ্োজনাথ রায় বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, বেহালা, ২৪ পরগণা! ৷ 



১৪৪ সাহিত্য-পরিধগু-পঞ্জিকা! 

শ্রীযুক্ত সত্যজনাথ সেন গুপ্ত, ডিপার্টমেণ্ট অব. কমাস” এগ ইন্ডাষ্টি,, গভণমেণ্ট অব. 
ৃ ইত্তিয়া, জিমলা পাহাড় । 

» সত্যেশচন্্র গুপ্ত এম্ এ, সব. ডেপুটা কলেক্টার, এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, 
. মেদিনীপুর । 

১১২০ » পঙ্ডত স্দানন্দ স্মৃতিরত্ব বিগ্যার্ণব, মহাশক্তি শ্রীমতী বিদ্যাবতী আয়ার সরস্বতীর 

শ্রীমণ্ডপের তত্বাবধায়ক, মথুরাপুর, ২৪ পরগণ!। 
» ডাঃ সনৎকুমার বরাট এম্ এ, এল্ এম্ এস্, এসিষ্টাণ্ট সার্জন, 

টেম্পল মেডিকাল স্কুল, মোরাদপুর, বাকীপুর। 
» সম্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “হরিভবন”, সিমলা ইঞ্ট। 

» সম্তোষকুমার বস্থু বি এল্, উকীল, বর্ধমান। 

» সম্তোষকুমার মজুমদার বি এস্ সি, আই এম্ এস্, ব্রন্মচর্য্যা শ্রম, 

শান্তিনিকেতন, বোলপুর, বীরভূম । 

১১২৫ » সরোজরুষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ জমিদার, পাঁচথুপী, মুরশিদাবাদ। 

» সরোজনাথ বাগচী, ২৮ নং বি কোয়ার্টার, টিমারপুর, দিল্লী । 

» সরোজভ্ষণ চট্টোপাধ্যায়, সাধুহাটা, যশোহর । 
» সরোজিনীনাথ বর্ধন বি এ, এল্ এম্ এস্, ২৮ রেস্কোস রোড, সিঙ্গাপুর । 

» সর্বেশ্বর পাল চৌধুরী, জমিদার, রাণাঘাট, নদীয়! | 
১১৩০ » সম্পাদক বিগ্ভাসাগর লাইব্রেরী, বেঙ্গলী ইয়ং ম্যানস্ এসো সিয়েসন, আমিনা বাদ, লক্ষৌ। 

» সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলভাঙ্গা, মুরশিদাবাদ। 

» সাধুচরণ মণ্ডল বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, জামতাড়া, ই আই আর | 
» সাধুচরণ মুখোপাধ্যায়, চন্দননগর । 

» সারদাগোবিন্দ তালুকদার, চৈত্রকোল, বাগছুয়ার, রঙগপুর। 

১১৩৫ « সারদাচরণ দত্ত, হেডমাষ্টার, বাবুরহাট হাই স্কুল, বাবুরহাট, ত্রিপুর!। 

» সারদানাথ খান বি এল্, বগুড়া । 

» সারদাপ্রসম্ন ঘোষ বি এ, ভেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টার, ঢাকা । 

» সারদাগ্রসর চৌধুরী বি এ, সেটেলমেন্ট কাননগো, বরিশাল । 
» সার়দাগ্রসর দাস এম্ এ, হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ, চ'চুড়া। 

১১৪* » সারদাগ্রসাদ লাহিড়ী, চুনথাওয়া, ভায়। ভিতরবন্দ, রজপুর। | 

» সারদাপ্রসাদ সরকার এম্ এ, সব-ডিৰিশনাল অফিসার, বাকা, ভাগলপুর | 

» রায় বাহাছুর সারদাপ্রসাদ সেন বি এল্, ডিষ্াক্ট এবং সেসন জন্ব, ফরিদপুর ।. 
« সারদামোহন বন্থ ৮, হেডপপ্ডিত, রাখার়ানী বালিকা বিশ্চালয়, 

গগাপালতুর গর 'অররদসিহ | 

্ বে দস ৪ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। ২৮৫ 

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সিংহ বি এ, হোম সেক্রেটারী, বর্ধমান-রাজ, বর্ধমান। 
১১৫৩ 

১১৫৫ 

১১১৬৩ 

১১৬৫ 

১১৪৩ 

৯১৭৫ 

সিদ্ধেশ্বর হালদার বি এ, ক্যাম্প মহীস্থুলী, ভগবান্গোল! পোঃ, মুর শিদাবাদ। 
সীতানাথ অধিকারী এম্ এ, বি এল্, পাবনা। 
সীতানাথ রায় বর্ধ্া, খান্দুয়া, *1লগোল!, মুরশিদাবাদ । 

কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট, জলপাইগু*ড়ি। 

স্থকুমার হালদার বি এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, টাইবাস|। 

নৃধাংগুভৃষণ রায় বি এল্, উকীল, ৭৭ কোতোয়ালী রোড, ভাগলপুর। 

স্থধাংশুশেখর বাগচী, খাগড়া, মুরশিদাবাদ । 

স্র্ধীরচন্দ্র সেন বি এল্, উকীল, দিনাজপুর । 

স্থবোধচন্দ্র মুমদার বি এ, মহারাজের প্যালেস, জয়পুর, রাজপুতান! । 

স্থরেন্ত্রকুমার বন্ধু বি সি ই, ২৮ শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া । 

ডাঃ স্থরেন্্রকুমার সেন এম্ বি, এল্ আর্ সি পি, এল্ আর্ সি এস, (ক) বর্ধমান ॥ 

স্থরেজকুমার সেন বি এল্, উকীল, খে) দিনান্গপুর। 

স্ুরেক্রচন্ত্র রায় চৌধুরী, জমিদার, সম্ভপুক্ষরিণী, শ্যামপুর, রঙ্গপুর। 
সুরেক্চন্জ্র মভুমদার, শিএাইল গ্রাম, হরিপুর, পাবনা । 
সথরেজ্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সব. রেজিষ্ট্রার, ডোমার, রঙ্গপুর | 

ভাঃ স্থুরেন্্রনাথ ঘোষ এল্ এম্ এস্, মিঠাপুর, বাকীপুর |. 

সুরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কে) কটন কলেজের অধ্যাপক, গৌহাটা। 

স্থরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, খে) মাজের গ্রাম, গরিবপুর পোৌঃ, নদীয়। | 

স্ুরেজনাথ দাস, সহকারী শিক্ষক, মালদহ জিলা! স্কুল, মালদহ। 

স্থরেন্রনাথ দেব এম্ এ, কায়স্থ কলেজের অধ্যক্ষ, “রোজভিগা” কণেলগঞ্জ, 

এলাছাবাদ। 

দুরেন্্রনাথ দেব রায়, পোর্ট ব্রেয়ার। 
নুয়েজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, আসিষ্ট্যাণ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার, মেদিনীপুর । 

স্থরেন্জনাথ বন্মী, জমিদার, ইনাইগুপুর, বড়তরফ, মহাদেবপুর, রাজসাহী। 
হুরেজনাথ ভৌমিক বি এ, সলপ্ হাই স্কুলের গ্রধান শিক্ষক, সলপ্ পো, পাৰন!। 

রায় বাহাছুর স্থরেন্ত্রনাথ মন্তুমদার বি এ, (ক) ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, ভাগলপুর । 

হুরেজ্নাথ মন্কুমদার, খে) কেয়ার অব. টমাস কুক এও সম্প, লাডগেট সার্কাস, 
লগ্ন । 

হুরেজ্জনাথ মণ্ডল, সুপারভাইজার, পি ডত্রু ডি, ভামো, বর্ধা। 
জনেক্রলাধ' দিত, জি টি সার্ভে জব. ইতডিয়া, দেরাতন, ইউ, পি) 

-ট:* ছরেজদাগ নুখোপাধ্যার) হুপারিপ্টেণডেন্ট, ডি জে স্কুল, রাজসাহী। 
৯১৬৪ 



১০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক| 

শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ রায় এম্ এ, (ক) এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক, পাবনা । 
১১৮০ 4 সুরেজনাথ রায় থে), ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগণ|। 

» স্ুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এল্, এডভোকেট, নিউইস ষ্ট্রট, রঙ্গুন ।: 
» ডাঃ সুরেন্্রনাথ সেন এল্ এম্ এস্, কে) “দি মল্”, কাণপুর | 

» স্ুরেন্্রনাথ সেন ৰি এল্, থে) উকীল, মজ:ফরপুর । 

*» ডাঃ স্বরেন্ত্রনাথ সেন গুপ্ত এল্ এম্ এন্, বক্সার । 

১১৮৫ » সুরেন্ত্রনারায়ণ সিংহ, নেহালিয়। এষ্টেট, জিয়াগঞ্জ, মুরপিদাবাদ। - 

* সুরেন্ত্রমোহন ঘোষ চৌধুরী, জমিদার, সলিল আড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ । 
* স্রেন্্রমোহন মিত্র বি এল্, সাব ডেপুটী কলেক্ীর, চট্টগ্রাম। 

» সুরেন্্রমোহন মৈত্রেয় বি এল্, উকীল, রাজসাহী। 
, » স্থুরে্জপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার, কৃষ্ণপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ । 

১১৯৬ :০ - স্থরেন্্রলাল ঘোষ, দি আই ডি, বিহার ও উড়িষ্যা, মোরাদপুর মেস, 

মোরাদপুর, বাকীপুর । 

» ন্ুরেশকৃষণ বন্গ, দার্জিলিং । 
» সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ, কটন কল্গেজের অধ্যাপক, গৌহাটা । 
» স্ুরেশচন্ত্র বন্্ু বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ।' 
» নুরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, স্থপারিপ্টেণ্ডেণ্ট, কনজারভেটার অব রে, শিলং, 

আসাম। 

১১৯৫ » সুরেশচন্্র সরকার এম্ এ, এম্ আর্ এ এন্, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট.ও রা 
কালেন্টার, পুণিয়!। 

» .ন্ুরেশচন্ত্র সেন এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্ট্রেট, উট্টগ্রাম। 

. « সুশী্পকুমার চক্রবর্তী এম্ এ, অধ্যাপক, কুচবিহার। 

» ণীলকুমার দন এল্ এম্ এল, নীরাট সিটা। 
: “৯. "ম্মুশীলেন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলিস সব ইন্ন্পে্টার, বালুরঘাট, দিনাজপুর |. 

১২,» - জুলীলচন্ত্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, বারইপুর, ২৪ পরগণা। 

: ৭: হুর্য্যকূমার গুহ এম্ এ, ৰি এল্, উকীল, ময়মনসিংহ । 
: এ: ুর্ধ্যকূমার ঘোষাল, কালীপুর, আটাপুর, ২৪ পরগণ! । 

»২ সৈয়দ আউলাদ হাসান খ বাহাদুর, এম্ আর্ এ এস্, রাজার দেওরী, ঢাকা | :. 
1 53) সোমনাথ রায়, সাব'রেজিষ্ট্রীর, ঘাটাল, মেদিনীপুর । 

১২৯৫ ৪ সোমেশচত্র সিংহ, চম্পানগর, ভাগলপুর। ... 

সৌরেজ রণ সিংহ, জমিদার, সদরপুর, বড় তরফ,.আমলা! সরপুর)-নধীক্। . 

এবং ছাড়িন। কানী; কান্সী মুরশিদাবাদ। 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা খর 

প্রীযুক্ত সোরেস্্রনাথ গলায় এম্ এ, বেহালা, ২৪ পরগণ | 

১২১৫ 

৯২২৩ 

১২৩৩ 

সৌরেন্্রমোহন সিংহ, বওয়াকুঠী, ভাগলপুর। 
সৌরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত, একাউন্টান্ট, তেকজপুর বালিপাড়া রেলওয়ে ্টেসন, 

তেজপুয়, আসাম। 

হরকিস্কর দাস, মৌলবি-বাজার, প্রীহট্র। 
হরকিশোর অধিকারী, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম। 

ডাঃ হরকুম়ার গুহ, গৌরীপুর, আসাম । 
হরগোপাল দাস কু, জমিদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 
হরচন্দ্র দাস, সাপটানার কাছারী, লালমণির হাট, রঙ্গপুর ৷ 
হরনন্দন পাণ্ডেয় বি এ, অফিসার অব. দি ডি, জি, অব. 

আকিওলজি অব. ইও্িয়া, সিমলাঁ।- 
হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোনামুখী, বাঁকুড়া । ৮ 

হরিকেশব সান্যাল বি এ, গভমে-্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, বিজনোর, ইউ, পি। 
'হন্সিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, মীরাট কলেঞ্জের অধ্যাপক, মীরাট, ইউ, পি। । 
হরিচরণ সেনগুপ্ত, কালীতলা, দিনাজপুর । 

হরিদাস গোস্বামী, পোষ্ট'মাষ্টার, ভূপাল, সি, পি। 
হরিদাস মুখোপাধ্যায়, স্কুল সাব, ইন্দপেক্টার, মধুপুর । 

হরিদাস রায় চৌধুরী, বারুইপুর, ২১ পরগণা। 
' ইরিদাস সাহা এম্ এ, ঢাকা! কলেজের অধ্যাপক, রমণ!, ঢাকা । 

হরিধন চট্টোপাধ্যায়, নপাড়া, শ্তামনগর, ২৪ পরগণ!। 

হরিনাথ ঘোষ বি এল্, বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষদের মানভূম-শাখার সম্পাদক, পুরুলিয়! ৷ 
হরিদাস ঘোষাল এম্ এ, রাজস্কুলের প্রধান শিক্ষক, মহিযাদল, মেদিনীপুর । 
হরিপদ পাড়ে এম্ এ, রৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর । 
হরিপদ মুখোপাধ্যায়, বাগটিক্রা, দাইহাট, বর্ধমান । 
হরিপদ হালদার, প্রকাশক-_“মাহিহ্য-স্হ*, দক্ষিণ-পারুলিয়া, 

ডায়মও-হারবার, ২৪ পরগণা। 

হরিগ্রস্ন দাস গুপ্, নায়েব, রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্্রকিশোর রায় চৌধুরীর এষ্টেট, 
ভেদারগঞ্জ, ফরিদপুর ।' 

হরিগ্রসাদ দাস বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টার়, বড়পেটা, কামরূপ । 

হরিপ্রসাদ বস্থ এম্ এ, বি এল্, উকীল, বোলপুর, বীরভূম । 

“ হরিশ্চন্জ দত্ত, নন্দনকানন, উট্টগ্রাম। 
হরেজ্কুমার ঘোষ বি এ, (ক) ডেপুটী কালেক্টার, রাজসাহী। 



সাহিত্য-পরিহৎ-প্জিক। . 
১২৩৫ শ্রীযুক্ত হরেস্রকুমার ঘোষ বি এ, (থে) ভেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টার, বরিশাল। 

১২৪৪ ৪ 

১২৫৪ ৪ 

হরেক রায় এম্ এ, বি এল্, নায়েব, বাহারবন্দ, উলিপুর, রজপুর | 

পাঞ্ডিত হরেন্ত্রন্্র কাব্যতীর্থ, বিষ্ভাবিনোদ, পাকা টোল, রঙপুর । . 

হরেজচজ্ মল্লিক, মোগলসুরাই । 

হয়েন্রচন্ত্র লাহিড়ী, জমিদার, নীলফামারী, রঙ্গপুর । 

হরেজ্্রচন্দ্র সিংহ বি এ, বি এল্, গণেশতলা, দিনাজপুর । 

হরেম্ত্রনাথ চৌধুরী বি এস্ সি, এল্ এল্ বি, রাইপুর, সি, পি। . 

হারাণচন্ত্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, উকীল, মোরাদপুর, বাঁকীপুর । 

রায় বাহাছুর হরেন্্রনারায়ণ রায় মহাশয়, জমিদার, লক্ণনাথ পো) বালেশবর 

হ।রাণচন্ত্র চাকলাদার এম্ এ, বি এন কলেন্দের অধ্যাপক, বাকীপুর। 
হারাণচন্ত্র দে বি এল্, উকীল, ছুম্কা, সাঁওতাল পরগণা। 

হিজ হাইনেস্ মহারাজ! হিতেন্ত্রনারায়ণ ভূপ বাহাছুর, কুচবিহার । 
১ হিরগ্যতূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, লাভপুর, বীরতূম। 

হ্ীরালাল চক্রবর্তী বিগ্তাবিনোদ, প্রধান শিক্ষক মহামায়। হাই স্কুল, সিঙ্নুর, হুগলী । 
হীরে্্রনাথ দত্ত, কামারপাড়া রোড, চু'চুড়া। 

হদয়নাথ মিশ্র, উত্তর চাতরা, গোবরডাঙ্গা, ২৪ পরগণা। 

ইদয়বন্ধ মজুমদার, সুপারিণ্টেণ্ডেটে কাকিনারাজ, কাকিনা, রঙ্গপুর।. 
হাধীকেশ রায় চট্টোপাধ্যায়, এডওয়ার্ড করোনেশন ইন্ষ্িটিউশন স্কুলের ২য় শিক্ষক, 

জিয়াগঞ্জ, সুরশিদাবাদ । 
ডাঃ হৃধীকেশ লাহিড়ী এম্ বি, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর ৷ 

হ্ববীকেশ সেন, কোর্ট-ইন্ন্পেক্টর, বালেশ্বর | 

হেমচজ্জ দেব গোস্বামী, এম্ আর এ এম্, এফ, আর এম্ এস্, 
" এক্স্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, নওগাও, আসাষ। 

হেরম্বচন্ত্র ঘটক, ছুবাইল সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক, গোঃ গোপালপুর, ময়মনসিংহ। 
হেমচন্্র বন্্র এম্ এ, বি এল্, উকীল, মুঙ্গের। 

 হেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, ফরিদপুর | 

হেষচন্্র সরকার এম্ এ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, কৃষ্ণনগর | 
হেমচন্্র সান্তাল এম্ এ, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক, ঢাক! । 
হেমচন্ত্র সেন, € ক ) সেনপাড়া, রঙ্গপুর। 

হেমচন্্র সেন, ( খ) রেজিষ্রারের আফিস, কো-অপারেটিত সোসাইটি, 
. বিহার ও উদ্বিস্তা, ম্নীচী। 

হেমগ্রসন্ন রায় গুণ; কালীতলা, দিনাজপুর । ০ এ 



১২৬৫ ও 

১২৭৫ ও. 

সাঁহিতা-পরিষৎ-পঞ্ভিক ১৬৯ 

' হ্মস্তকুষমার কর, শ্যামনগর, ২৪ পরগণা । 

হে্মস্তকুমার ভট্টাচার্য্য বি এ, সাতরাগাছী, ব্যাতোড়, হাওড়া। 
হেমস্তকুমার মন্জুমদার কাব্যনিধি, বি এ, বসন্তকুমার উচ্চ ইংরাজী বিস্ভালয়ের 

প্রধান শিক্ষক, পোঃ বিনোধপুর, বশোহ্র । 
হেমস্তকুমার সরকার, গ্রাম জোতকমল, জঙগীপুর, মুরশিদাবাদ। 
হেমস্তকুমার হালদার এম্ এ, বি এল্, মুদ্সেফ, মাদারীপুর । 

হেমেন্্রকিশোর জচার্্য চৌধুরী, "দেবনিবাস”, ময়মনসিংহ | 
কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়, রাজসাহী । 
হেমেন্্রনাথ ঘোষাল বি এ, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক, ভদ্রক, বালেশ্বর। 
ডাঃ হেমেন্্রনাথ বক্সা, এল্ এম্ এস্, এসিষ্টাণ্ট সার্জন, শিলিগুড়ি হাসপাতাল। 
হেমেজ্রমোহন বস্থ বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, বর্ধমান মিউনিসিপাল স্কুল, ' 

পার্কার (রাড, বর্ধমান। 
হেমেন্্রমোহন রায় বি এ, স্থপারিণ্টেণ্ডেপ্ট, একাউন্টেন্ট জেনারেল অফিস, রেগুন। 

-ম্নায় হেমেম্ত্রলাল কাস্তগির বাহাছুর এম্ এ, ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট ও কলের, 

: লাহরিয়৷ সরাই, দ্বারবঙ্গ। 

হেরতচন্ত্র চৌধুরী, জমিদার, হেমনগর, ময়মনসিংহ । 
মুন্সী হেলালউদ্দীন খান, পূর্ণনগর পোঃ, রঙ্গপূর | 

সন ১৩২৩ সালের কলিকাতার নূতন সদস্যগণ 

পীযুক্ত গিরিজা প্রসন্ন সান্তাল এম্ এ, বি এল্, এম্ আর এ এস, উকীল, হাইকোর্ট, 
২০১ মুক্তারাম বাবু ্ রীট। 

বিনোদবিহারী দত্ত, মুক্সী বাবুদের বাটী, কুটাঘাটা, বরাহনগর। 
গিরীন্ত্রনাথ সেন বি এল্, ৫৯৪ ভবানীচরণ দত্ত ট্রাট। 

স্থরেন্্নাথ ঘোষ, স্থপাঃ রাসবিহারী ইনস্টিটিউশন, বিষ্ভানন্দকাঠী, যশোহর, 
৫৬১ স্ুকিয়! স্রীট। 

ক্ুরেশচন্্র ধর, ৫০1১ কলেজ স্ত্রীট। 
গোকুলচজ্ছ সিংহ, ৯ অনরেটস্ ২র লেন, ইটালী। 

নির্শল্চজ্্র নিয়োগী বি এ, ৪ হেরখ দাস লেন। 

নগেম্্রনাথ ঘোষ, ৬৫ বেলগেছিয়া পোড। 

গ্রধথনাথ বন্ধ এম্ এ, বি এল্, ১৯ শাখারীপাড়! রোড, তবানীপুর। 
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১* শ্রীযুক্ত শ্বয়ভূগোপাল মজুমদার, ৮ মুসলমানপাড়া লেন”: 

১৫ 

৫ 

জহরলাল ঘোষ, ৫ সীতানাথ রোড । 

» ননীগোপাঁল দে, হেড, ক্লার্ক, মেসার্স পিগট চ্যাপম্যান কোং, ১ মিশন রো। 

ভৃপেন্দ্ররুঞ্ণ ঘোষ, ৪৬ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট । | 
কুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৩ স্থৃকিয়ান্ রো।, 
শিশিরকুমার ভাছড়ী এম্ এ, +৯সি যুগীপাড়! লেন। 

নগেন্্রনাথ নন্দী, ইলেক্টোপাযাথ, ২ অপার সাকু'লার রোড । 

বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়, হেড. ক্লার্ক, মেসাস ৪ শ্মিথ গণ কোং, 

. ৪ ১ মিশন রো। 

হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়, ৩১ শঙ্কর ঘোষের লেন। 

স্থুরেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেড, ক্লার্ক, মেসাদ রেলী ব্াদাস+ কাশীপুর, 
১২ গৌসাই লেন, বাগবাজার। 

লাডলীমোহন মিত্র এম্ এস সি, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, . 

৯১ হোৌগলকুড়িয়। গলি। 

কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত ব্যাকরণতীর্থ, এম্ এ, 481১ হরিঘোষের খ্ীট । 

পঞ্ডিত বসস্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্ল্পভ, ২৪৩।১ অপার সাকু'লার রোড। 

গ্রভাসচন্ত্র মুখোপাধ্যায় সাহিত্যতৃষণ, এম্ আর্ এ এস্, ৩১ রাজচন্দ্র সেন লেন। 

যোগেন্ত্কুমার সেন গুপ্ত, ১।১ বীডন রে! । 

শরৎচন্দ্র দেব বি এ, ৬৩।২ হরিধোষের স্ট্রীট । 

চত্ীচরণ চন্দ্র, ৮ গোয়াবাগান লেন। 

পৃর্ণচন্ত্র সেন এম্ এ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ, ২৪।১ নাখারীগাড় 

_ রোড, ভবানীপুর । 
প্রভাসচন্জ্র দে, উকীল, পুলিশকোর্ট, ৮১ বাহির মুজাপুর রোড। 
সুরেন্্রনাথ ঘোষ, নটরাজ, ১৩ বস্পাড়া লেন। ' | 
অনাথনাথ মুখোপাধ্যার, ৫* বাগবাজার রী । 
গোষ্ঠবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৮ গুলু ওস্তাগর লেন। 
শরচ্চন্ত্র গুণ, ৪৩ চাবাধোপা পাড়া সীট । 

শ্রীণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, এট্টিমেটার, সেকেও ক্যালকাটা ডিভিশন, পাবলিক 
ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট) বেজল, ৪৯:ঈলঙ্গ! লেন. ব্বাজার । 

মতিলাল ভট্টাচাধ্য এম্ এ, ১* রাধানাথ বন লেন। 
শশিভৃষণ সিংহ বি এ, ৮ পটলডাঙ্গা রী । 
অটলবিহারী ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ১২০1৩ অপার সাকুলার রোড1 -. 



৫৫ 

৬৩ 
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শ্রীযুক্ত তারকেস্বর গঙ্গোপাধ্যার, ৮৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট । 

স্থরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত এম্ এ, বি এল্, উকীল, আলিপুর, ১১ যছনাথ সেন লেন, সিমলা | 

অক্ষয়কুমার রায়, ল পাব লিশীর এও বুক সেলার, ৭৩ পটলভাঙ্গ। স্ট্রীট । 

 গোষ্ঠবিহ্বারী বন্থু বি এ, বি এল্, উকীল, ১৯৬ ছকুখানসাম! লেন। 
অভয়চরণ রায় বি এ, এটণি-এট্-ল, ২৮ জেলেটোলা৷ স্্াট । 

.ক্ধাংগুপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ৩৪ মোহনবাগান রোড । 

কালীরুষ্ণ ভট্টাচার্ধা এম্ এ/ বি এল্, উকীল, ১৭১ ঝামাপুকুর লেন। 
স্থধাংশুমোহুন বন্থু এম্ এ, এল্ এল্ বি (ক্যাণ্টাৰ ), বাশরিষ্টার, 

৯৩ অপার সাকু'লার রোড । 

যোগেন্্রনাথ সেন, ১৫৬২ অপার সাকু'লাঁর রোড। 

ছবিজেন্্রনাথ রায় চৌধুরী বি এ, ১৬৪1১1১ রস! রোড সাউথ । 

সুনীতিকুমার পাল এম্ এ, স্কটিশ চার্চ কলেজের ভূত পূর্ব গণিত অধ্যাপক, 

২৪।১ রামমোহন সাহা লেন। 

রাঁজা রবীন্দ্রনাথ রায়, ১৬এ রূপচাদ মুখোপাধ্যায় লেন, ভবানীপুর । 

নবেন্্রকিশোর রায়, ২৮ চাউলপটি লেন, ভবানীপুর । 

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ৬ ৮১ ক্রীক লেন, হুগলী । 

বিনোদবিহাসী রায়, একাউণ্টেপ্ট পি ডব্লু ডি, ৯ম কলিকাত| ডিঃ, ইম্পিরিয়াল 

সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস্, কলিকাতা । 

যতীন্্রনাথ ঘোষ, ২৪৩ অপার সাকু'লীর রোড। 

প্রভাতচন্দ্র চন্দ, ২৪৩ অপার সাকুলার রোড। 

হরিপদ ভৌমিক বি এ, স্থপারিপ্টেণ্ডেণ্ট টেলিশীক, ইঞ্জিনিয়ারিং, 
২৩ ল্যান্দভাউন রোড। 

আমিনদ্দিন আহাম্মদ, ৬৮।১০ বেলগাছিয়৷ রোড । 

ডাঃ গিরিশচন্জ্র মৈত্র এল্ এম্ এস্, এসিষ্টযাণ্ট সার্জন, ম্যালেরিয়া রিসার্চ, 

বেঙ্গল, স্কুবিনাইল জেল, আলিপুর । 

দেবেছর নিন বি এ, বিগ্তাবিনোদ, এটণি-এট-ল, হাইকোর্ট, কলিকাতা, 

৬৯এ ৰলরাম দে স্ত্রী । 

ননিনীমোহন রায় চৌধুরী-বি এ, ”টেপা! লজ”, রঙ্গপুর। 

উপেন্্রনাথ বন, ১৬২1২ অপার চিৎপুর রোড । 

বীরেজরুফ বন্তু, ৬৩ হরিঘোষ স্ীট। 

হাত মিন্ম বি এ, এটপি-এট-ল, এসিষ্র্যান্ট রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা 

হাইকোর্ট, ৬ দীনবন্ধু লেন। 
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যুক্ত মৌলবী সৈরদ আহম্মদ ইসরাইল, ৭ নর্থ শিযালদহ রোড। 
৯. ডাঃ বতীশ্রনাথ বস্থ, ২৪ মহেন্ত্র বনু লেন। 

৮ রবীন্দ্রকুমার বন, ৬ দীনবন্ধু লেন। 

৬৫ * সতীশচক্র রায় এম্ এ, বি এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট, ১ গোয়াবাগান লেন। 
» রঙ্জনীকান্ত দাস, ১৭১৮ শত্তুনাথ পণ্ডিত স্ত্রী । 

» ডাঃ অন্ুকূলচন্ত্র সরকার এম্ এ, পি আর্ এস্, পি এচ.ডি, এফ. সি এস, 
অধ্যাপক, প্রেসিডেব্দি কলেজ। 

» মণীজ্রনাথ সরকার, ইন্দপেক্টার, হেল্থ. ডিপাটমেণ্ট, কলিকাত! কর্পোরেশন, 
১৩।১ বাহির মৃজাপুর রোড। 

» নারায়ণচন্দ্র নিয়োগী, পুস্তক ও নর্শরী ব্যবসায়ী, ৯ ০০৪০ জংলন রোড । 
* » ভবানীচরণ চক্রবর্তী, ৩ ঈশ্বর মিল বাই লেন। 

» ডাঃ হরেজ্রনাথ দাস এম্ এ, এম্ ডি, ১৪১ আমহাষ্ট ্্রীট। 
» লালবিহারী বনু, ২০ জগন্নাথ হ্বত্ত লেন। 

» হরিদাস বিদ্াবিনোদ, সাহিত্যন্নত্ব, ৪ ওয়েলিংটন স্কোয়ার । 

» ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এফ. আর এ এস্/ ৫* বাগবাজ্ধার স্ত্রী । 
৭৫ » তুষ্টলাল বিস্ঠাবিনোদ, ২০।৪ ভবানীচরণ দত্ত লেন। 

» গোকুলচন্জ্র মণ্ডল বি এ, সলিনিটর, হাইকোর্ট, ৯৯৩ অপার সাকুলার রোড। 
» নলিনীনাথ সেন, চিফ. কোর্ট ইন্দপেক্টীর, সেন্ট্রাল পুলিশকোর্ট। 
» গিরিজাভূষণ ঘোষাল এম্ এ, ইন্টার প্রিটার, চিফ. প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্রেটের কোট। 

» সুধীরচন্ত্র সাধুরখখী, ১৫৬ অপার সাকুলার রোড। 
৮* » বিমলচন্ত্র সিংহ.বি এ, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেঃ কলেন্টার, হাওড়া | 

» শিবরাম মৈত্র, ৭৬1৩ কর্ণওয়ালিস্ ্রীট । 
». বিষুণপদ রায় বি এ, ১৬ নরেন্্রনাথ সেন স্কোয়ার |. 

» জিতেন্দ্রকিশোর বন্য্োপাধ্যার। এ । 

» সন্ীবচন্্র সান্যাল বি এ, ২৬ শ্তামপুকুর ক্্রীট। 
৮৫ * কুমুববন্ধু দাসগুপ্ত বি এ, এম্ আর্ এ এস্, ধর্থ প্রেসিডেল্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেন্ট্রাল 
২ পুলিশ কোর্ট, কলিকাতা । 

»' সত্যেজ্জনাথ ঘোষ মৌলিক, ২২ মীরজাফর লেন। রা 
» সরোজবন্ধু মিত্র, ৪২১ হরিঘোষ স্বীট। 
*» চুণিলাল পাল বি এ, ৮ রাজাস্ লেন। 

৮ বারাক হেড মাষ্টার, টিটি 
+ ২৮ কনভেণ্ট রোড়। 
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৭* শ্রীযুক্ত ফণীক্্রুষ্ণ বন্থ এম্ এ, ২ ভালুকপাঁড়! লেন। 

৯৫ 

১৩. 

১৫ 

$9 মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ম্যানেজার, মেটকাক্ প্রির্টং ওয়াকস্, 
৩৪ মেছুয়াবাজার স্ট। 

অজিতচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্, ৪২ শ্যামবাজার স্ীট। 
নারায়ণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ট্যাক্স দারোগা! ও কেশিয়ার, বরাহনগর 

মিউনিসিপ্যালিটি, আলমবাজার পোঃ, ২৪ পরগণা । 
দামোদর দত্ত চৌধুরী, ৩* বস্থুপাড়া লেন, বাগবাজার। 
মিঃ সতীশরঞ্রন দাস, বার-এট-ল, ৮ ময়রা ছাট । 

অনাধনাথ ঘোষ, ৬* বেনেটোল! ইট । 

১৩২৩ দাঁলের মফন্বলের অতিরিক্ত সদলগণ 

শীযুক্র ক্ষিতীশচন্্র চক্রবন্থী বি এস্, সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহি্য-পবিষৎ, মেদিনীপুর শাখা, 

মেদিনীপুর ৷ 

শরচ্চত্্র রায়, এম এ, বি এল্, রীঁচী। 

রাজ! জগদীশচন্দ্র দেও ধবলদেব নি এ, চিলকীগড়রাজ, পোঃ গিধনী, জেলা 

মেদিনীপুর । 

জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, বি এল্, মুন্সেফ, ডায়মগুহারবার, ২৪ পরগণ! | 

যাদবচন্দ্র দাস, তুষভাগ্ডার, রঙ্গপুর | 
স্থরেন্ত্কুমার চক্রবস্তী বি এস্ সি। 

কুষ্ণলাল সাধু এম্ এ, বি টি, হেডমাই্ার, হাজারীবাগ জেলা স্কুল, হাজারীবাগ । 
অবিনাশচন্দ্র সরকার বি এল্, উকীল, বশোহর। 

কষ্ণচন্ত্র প্রহরাজ রায় বাহাদুর, গড় বেলেবেড়া, পোঃ বেলেবেড়া, মেদিনীপুর | 

জগতপ্রসন্ন রায়, পোঃ চন্দনপুর, জেল! খুলন! । 

বৈগ্ভনাথ অধিকারী বি এ, বি এল্, উকীল, কুষ্টিয়া, নদীয়া। 

করালীচরণ চক্রবর্তী, ধর্মতত্ব-বারিধি কাধ্যালয়, পোঃ এখোড়া, (মীতারামপুর )। 
জীবনকুষ্ণ সরকার বিস্তারদ্ব, এম্ এ, ফিলজফির লেকচারার, রাভেন্সা কলেজ, কটক এ 

প্রমোদচন্দ্র রায় বি এ, সাব ডেপুটী কলেক্টার এবং স্থপারিণ্টেপ্ডেণ্ট অব 
একসাইজ, শিলচর, কাছাড় । 

আঁগুতোষ মুখোপাধ্যায়, ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট, গবর্ণমেণ্ট অব ইতডয়া, সিমল!। 

যামিনীকান্ত সোম বিগ্ারদ্, গবর্ণমেণ্ট ইলেকুটি ক পাওয়ার ছ্েশন, কিংলওয়ে, দিল্লী । 

শরচ্ন্ত্র ব্রহ্মচারী এম্ এ, বি টি, হেডমাষ্টার, ট্রেনি" স্কুল, হুগলী। 
শৈবেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমীদার, লাভপুর, ভেল1 বীরভূম । 

১৫ 
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শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মজুমদার, পবাহাটা, ঝিনাইদহ, যশোহর | 
২০ * নগেন্্রলাল চন্দ্র, সম্পাদক, ছৃর্গা পুস্তকালয়, হালদিয়াঃ ঢাক! । 

সেখ রেয়ান্দ্দিন আহম্মদ, শিক্ষক, দলগ্রাম এম্ ই স্কুল, দলগ্রাম, তুষভাণ্ডার, 
: র্গপুর। 

কুলদাকান্ত ঘোষ বি এ, বি এল্, উকীল, রাইগঞ্জ, দিনাজপুর ৷ 

সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ম্যানেজার, কোর্ট অব 

ওয়ার্ডস্ ষ্টেট, সুরসন্দ, মজঃফরপুর। 

মৌলবি মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ, শাস্তিপুর, নদীয়া। 
গিরিশচন্্র শৈল, নায়েব, বাছুড়িরা ছয় আনী কাছারী, বাছুড়িয়!। 

ক্ষিতীশচন্দ্র সেন বি এ, আই পি 'এস্, আসিষ্্যাপ্ট কলেকৃটর, বীরওয়ার, 

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী। 

স্থশীলচন্ত্র বন্ধ বি এ, হেডমাষ্টার, জোড়াদহ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, জোড়াদছ, 

যশোহর। 

মৌলবী মহম্মদ এয়াকুব, লাহ! বাবৃদিগের বাছুড়িয়! কাছারীর নায়েব, বাছুড়িয়!। 

বীরেন্ত্রুষ বিশ্বীন বি এ, বি এল, উকীল, দ্বারভাঙ্গ। | 

চন্্রকুম|র ভন্রাচার্য্য, সম্পাদক, কমলপুর ল।ইব্রেরী, কমলপুর, কাইটাইল, 

ভায়! কেওুয়া, ময়মনসিংহ | 

হরিদাস ঘোষ, অবসর-নিবাস, বৈগ্নাথ, দেওঘর | 
যাদবচন্ত্র চট্যোপাঁধ্যায়, চীফ. একাউন্টেপ্ট, মিউনিসিপাঁল করপোরেশন, রেঙ্গুন । 

গগনচন্ত্র চৌধুরী, সুজাপুর, মুরশিদাবাদ। 

বি, রুষ্ণাপ্পা, সম্পাদক, কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, বাঞ্গালোর। 
মৌলবী কাজি সামসুল আমির, মোক্তার, এসিষ্টাণ্ট মেক্রেটারী, বর্ধমান 

মুসলমান-সমিতি, মের--সদর লোক্যাল বোঙ, ১ পাকমারাপাড়া লেন, , 

খত শি 

খোষবাগান, বদ্ধমান। 

উপেক্্রচন্্র দত্ত চৌধুরী, দেউলপাঁড়া, রঙ্গপুর | 
শ্তামাচরণ রায়, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, ভিক্টোরিয়। পাবলিক লাইব্রেরী, 

ভিতরবন্দ, রঙ্গপুর । 

সুধ্যকান্ত মিশ্র, গ্রাম দক্ষিণ চাতরা, পোঃ গোবরড়াঙ্গা, ২৪ পরগণা। 

চারুচন্ত্র ঘোষ বি এ, সহকারী কীটতত্ববিৎ, পোঃ পুষা, ছ্বারভাঙ্গা । 
শ্ামাদাস মুখোপাধ্যায়, ম্যানেদীর, মগমা কলিয়ারী, পোঃ মগমা, মানতৃম। 
নৃত্যুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক, অতুলশিব লাইব্রেরী, পোঃ লাভপুর, 
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শ্রীযুক্ত রাজেন্্রকিশোর সেন, জমীদার, পোঃ সেনবাড়ী, মযমনসিংহ। 
হরিচরণ সেন, সব ইনস্পেক্টার, বেঙ্গল পুলিশ, বদনগঞ্জ পলশ ষ্টেশন, 

পোঃ বদনগঞ্জ, হুগলী । 
রায় সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী, দক্ষিণের বাটা, টাকী। 
হরিবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, জজ আদালত, ম্ঃফএপুর | 
রায়সাহেব হারাণচন্ত্র দেব বি এ, মুনসরিম্ ডিষ্টি ই জজ কোট, সিভিল 

লাইন, কানপুর । 
নিরঞ্জন সেন গুপ্ত বি এ, সহকারা প্রধান শিক, পো; কাছিকপুর, ফরিদপুর । 
প্রুল্চন্ত্র মি বি এ, এক্ষ্রা! এিষ্টাণ্ট স্থপারিন্টেঞ্ণ্, সাতে অব ইওডিয়া, 

ডিকগড় ও শিলং। 

কালাপ্রসনন বিশ্বাস, ধারওয়ার, বোগাই । * 

যতীন্দ্রচন্্র সিংহ জমীদার, ঘারভাঙ্গা ও প্িশিভার, মধুনা গ্রেট, ছোট তরফ, 

বরাহী, র|জনগর পোঃ, দ্বারতাঙগ। | 

উপেন্দ্রনারায়ণ দন্ত গুপ্ত বি এ, বি টি, হেডমাষ্টার, বালেশ্বর গেল! স্কুল, 

বালেশ্বর টাউন। 

সধাংশুকুমার হালদার এম্ এ, আই সি এম, এসিষ্টান্ট কলেইর, ওয়ারা 

ডিডিসন, কোরগাও, সাতার! । 

অভগনকুম|র গুহ, মানেজার, আঠারবাড়ী গ্রেট, পেত আঠারবাড়ী, ময়মনসিংহ! 

সতীশচন্ত্র সেন গুপ্ত, উকীণ, ম্যানেজার, রতন এষ্টেট, পোঃ কেন্ত্রাপাড়া, 

কটক। 

প্রফুল্লনাথ লাহিড়ী বি এ, ক্লার্ক, চীফ, সেক্রেটারিরেট অফিস, রেগুন। 
রাখালচন্ত্র সিংহ, জমীদার, পো: দারভাঙ্গা । 

শরৎকুমার দত্ত, আগর তলা, ত্রিপুরা ষ্েটু। 
যাছুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বহরমপুর, গঞ্জাম ডঃ, মানু! | 

রাসবিহারী সেন, পোঃ ঘরিসার, পঙ্ডিতসার গ্রাম, ফরিদপুর | 

কৈলাসচন্দ্র দাস এম্ এ, চীফ স্থপারিপ্টেঞ্ডেণ্ট, কন্ট্রোণার অফিস, শিলং । 

সারদানাথ দত্ত, হুমকা, দেওঘর। 

প্রবোধচন্দ্র চট্রোপাধায় বি এ, প্রধান শিক্ষক, বদনগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিগ্যালয়, 

ব্দনগঞ্জ, হুগলী । 

ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ রায় এল্ এম্ এন্, নন্দাস, ইসবপুর, বগুড়া। 

কে, চ্যাটার্জি, কাগডার1, এ, কে, রেলওয়ে । 

বিপিনচন্্র সেন, হেডর্রার্ক, গবর্ণমেণ্ট মেরিন সাভেয়ার অফিস, চট্টগ্রাম 



১১৬ সাহিত্য-পরিষ-পঞ্জিক! 

শীযুক্ত প্রীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এফ. দি এন্, এসিষ্টাণ্ট এগ্রিকালচারল্ কে মিষ্ট, 

গবর্ণমেপ্ট অৰ ইত্ডিয়।, কানপুএ। 

5 দেবেন্রনারায়ণ সিংহ হ, জমীদার, সিংহলজ, দ্বারভাঙ্গা । 

* নুর্যযকুমার মুখোপাধ্যায়, জমীদার, “পা; জাড়া, মেদিনীপুর । 

» কৃষ্ণকাস্ত ভট্টাচাধ্য, ধনঞ্জৈল, (পা; মহাদেবপুর, রীজসাহী ৷ 
৭০ » নগেন্দ্রনাথ মিত্র, ম্যানেজার, আন্দুলরাঙ্গ, বাজে শিবপুর, শিবপুর । 

* সচ্চিদানন্দ সান্যাল এম্ এ, বি এল্, উকীল, দার্জিলিং। 

* গ্রুসন্লচন্ত্র ভট্টাচাঁধ্য বি এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণট কন্ট্রোলার অফিস, আসাম, লাবান, 

শিলং। 

» মৌলবী ফঞ্জলর রহমান বি এ, সাব. ইনস্পেক্টার অব স্কুলন্, পোঃ বাছুড়িয়া, 
টি ২৪ পরগণা । 

» . মৌলবী সাজজাদ আহম্মদ চৌধুরী, কোটালপুকুর, সাঁওতাল পরগণা। 
৫ » মুন্সী আবছুল লতিফ » মৌলনী মোহা'মদ ইয়াসিন ি এল্, উকীপ সাহেবের খাসা, 

বর্ধমান। 

« মৌলবী মোহম্মদ ইয়াসিন বি এ, বি এল্, উকীল, বদ্ধমান। 

রি | ডাঃ খরচ্চশ্র ভট্টাচার্য্য ডি এল্ এম্ এস্, নন্দাস ডিল্পেন্সারি, ইসবপুর, দিনাজপুর । 

* মলিনীকান্ত রায় বি এ, বো অব রেভিনিউ, বেহার ও উড়িয্য!, ০০০০০ 
* তারাচরণ চক্রবত্তী, ৫* খালিসপুরা, বেনারস সিটা। 

৮০ » রাজেজ্্রকুমার মুমদার শাস্ত্রী, বিগ্চাভৃষণ, জমীদার, বেতগাড়ি, ময়মনসিংহ । 

*« ললিতকুমার বন্থু, সাৰ এসিষ্টাণ্ট সার্জন, বাছুড়িয়। ডিস্পেনসারি, বাছুড়িয়া, 

২৪ পরগণ!। 

» ছ্িজপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ। 

» দীনেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, হেডমাষ্টার, পোঃ রাউজান, উট্টগ্রাম। 

এ পণ্ডিত পধানন ভট্টাচার্য্য কাব্যস্বতিতীর্থ, প্রধান পণ্ডিত, রানীগঞ্জ হাই স্কুল, 

হিন্দু হোটেল, রানীগঞ্জ। 

৮৫ »* গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ, সহকারী শিক্ষক, হুগলী ট্রেনিং স্কুল, হুগলী । 

» যোগেন্ত্রনাথ কু বি এ, কিষণগঞ্জ হাই স্কুল, পোঃ কিষণগঞ্জ, পূর্ণিয়া । 
* আতবল্লত মহাস্তি এম্ এ, রাভেন্স৷ কলেজ, কটক। 

* রাধিকানাথ সাহা, ১৬ লক্ষমীকুও, বেনারস সিটি। 

»  শশিতৃষণ দাস বিদ্যারত্ব, বিষ্যার্বব, কুমিল্লা, ত্রিপুরা । 

, * স্ুুরেন্জ্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ এল এল্ বি, উকীল হাইকোর্ট, কালীঘাট হাউস, 

রি কাণপুর। 
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শীযুক্ত ্রীমন্তকুমার দাশগুপ্ত এম্ এ, ডেপুটা মাজ্জিঠেট ও ডেপুটি কালেক্টর, কুড়িগ্রাম, 

রঙলপুর। 

স্থরেশচন্দ্র মুখোপাধায়, ভাওয়াল রাজবাড়া, বাঙ্গাণাটোল৷ পো:, বেনারস। 
কমনাপ্রসাদ দত, বৈগ্ধপুর “ন” তরফ, পোঃ টেঞা, মুবশিদীবাদ। 

কামাখ্যাপ্রসন্ন রায় বি এ, সহকারী প্রধান শিক্ষক, সন্তোষজাহবী হাই স্কুল, 
| সন্তোষ, ময়মনসিংহ । 

মোহাম্মদ কে, চাদ, ঘোলা, সোদপুর, ২৪ পরগণা । 

. রাম গ্রসাদ ঘোষ বি এল্, উকীল, শ্রীরমপুর । 

মহেন্্রন্দ্র দাস বি এ, হেড মাষ্টার, উজানচর হাহ গুণ, উপ্ানচর পোঃ, ত্রিপুরা । 

অনস্তনাথ মিত্র বি এল্, সখজঙ্গ, পাটন!। 

ও, এস্ অচ্যুতরাও এল এম এণ্ড এস, সম্পাদক, কণাটব সাহিতা-পরিষং, বাঙ্গালোর। 

নৃপেন্ত্কুমার রায়চৌধুরী, টাকা উত্তরের বাটা, টাকী, ১৪ পধগণ।। 
শৈবেশনাথ বিশি, জোয়াড়ী, রাঁজসাহী। 

কালিদাস মুখোপাধ্যায়, লাতপুর, বারভূম। 
ললিতকুমার নিয়োগী, সন্তোষ, ময়মনসিংহ | 

অথিলচন্ত্র রায়, ম্যানেজার, টোরকানী টি েট, বারপারা পে; জণপাহগুড়ি। 

দ্বিজরঞ্জন ঘোষ বি এ, জগধরি, নলহাটী পোঃ, ধারভম। 

যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এ, বালিয়, কান্দী পো মুশিদাবাদ। 

চারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ, পাটন! কলেজের অধ্যাপক, মোরাদপুর, বাকীপুর। 

কষ্ণদাস মিত্র মজুমদার, কুড়,মগ্রাম, বীরভূম। 

ফণিভূষণ সিংহ বি এ, রাসাড়া, কানদী, মুর্শিদাবাদ। 
গিরিজামোহন রায়, কুচবিহার। 

গিরীন্ত্রচন্্র চৌধুরী, উকীল, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর । 
ভূষণচন্ত্র মাথ বি এ, প্রধান শিক্ষক, হাজিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, 

পোঃ হাজিপুর, মজঃফরপুর। 

জ্ঞানরঞ্জন সেম বি এস্ সি, এল্ এল্ বি, উকীল, হোশঙ্গাবান, মধ্য প্রদেশ । 
চারুচন্ত্র সিংহ এম্ এ, পাটন! কলেজের-অধ্যাপক, লালবাগ, মহেন্্র,, বাকীপুর। 
ভীমাপদ ঘোষ এম্ এ, হেডমাষ্টার, কান্দী রাঁজন্কুণ, কান্দা, মুশিদাবাদ। 

রজনীকান্ত বরাট এম্ এ, অধ্যাপক, কটন কলেঞ্গ, গৌহাটা, আসাম। 

মাখনলাল মৈত্র, হরিপুর, পাবনা । 

কমনীয়কুমার সিংহ, কুমিল্লা । 

রামশঙ্কর রায়, উকীল, চৌধুরাবাজার, কটক। 
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সহায়ক-সদন্যা .৩২২--২৩ বঙ্গান্ 

পঞিত শ্রীযুক্ত অতুলরুষ্ণ গোস্বামী, ৪০ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাত। । 

মৌলবী আবুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, স্কুল ইন্স্পেক্টর আফিস, উট্টগ্রাম। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিগ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, কলিকাত|। 

» বাণীনাথ নন্দী, ১৭ সিকৃদারবাগান ষ্াট, কলিকাতা | 

» জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, কাটোয়া, নদ্বীমান ! 

» যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়াড়ী, কষ্চনগর । 

»  সতীশচন্দ্র ঘোষ, এম্ ই আর এস্, রাঙ্গামাটা, চট্টগ্রাম । 

» অমৃতগোপাল বন্থু, ৫৮ সিকৃদারবাগান স্বীট, কলিকাতা । 

». জীবেন্ত্রকুমার দণ্ত, সাধনাকুঞ্জ, ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম । 
ৃ্ মৌপবী রওশন আলি চৌধুরী, “কোহিনুর”-সন্পাদক, পাংশা, ফরিদপুর । 

শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, উপাসী, নগর, ফরিদপুর, ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ট্রীট । 

» ডাঃ রসিকমোহন বিগ্যাভূষণ, ২৫ বাগবাজার স্বীট, কলিকাতা । 

». পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বড়-বেলুন, বদ্ধমান। 

* বিধুশেখর শাস্ত্রী, শান্তিনিকেতন, বোলপুর। 

» যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, জউলি গ্রাম, মাজগামান পোঃ, জববলপুর । 
» নলিনীরঞ্জন প্ডিত, ৭৫1১এ হরিঘোষের স্রাট। 

» নিবারণচন্দ্র ভট্টাচা, সদর মডেল স্কুল, কোচবিহার । 

* পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ২০।১ কর্ণওয়ালিস্ স্টাট। 

হাত্রপভ্য 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ৩১২ হরিতকীবাগান লেন। 

* * মণীন্দ্রলাল গোস্বামী, ডাণ্ডাস্ হোষ্টেল 

» স্থধাংগুভৃষণ সেন, ৩ বি, হরিমোহন বস্থুর লেন।* 

এ অভয়াপদ মুখোপাধ্যায়, ৫এ রামকুষ্ণ বাগচীর লেন। 

৫ » ভূপেন্্রভূষণ রায়, ৫ মধুরায় বাই লেন। 

৮ ভূপতি দত্ত, ৩৫ আশুতোষ দের লেন। 

* শৈলেন্দ্রনার্থ গুপ্ত, ১৫৭২১ আপার সাকু্লার রোড | 

* হরিহর চন্দ্র, ৩২ শ্রীনাথ রায়ের লেন। 

* জ্ুধীন্দ্রকুমার মিত্র, ২৭ নয়নটাদ দত্তের স্াট। 
১০ » প্রফুল্লকুমার দাশ, ১০।১ গোয়াবাগান স্্ীট। 

* « নরেজ্জনাথ সিংহ, ৩১।২ হরিতকীবাগান লেন। 
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শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সেন, ২৮ তারাটাদ দত্তের দ্রীট। 
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নরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩১।২ হরিতকীবাগান লেন। 

প্রমৌদরঞ্জন দাশগুপ্ত, ৯৩ বেচ্চাটুর্য্যের স্বীট । 
স্থধেন্দুমোহন ঘোষ, ৩১1২ হরিতকীবাগান লেন। 

নিশ্মলচন্ত্র গুপ্ত, . এ | 

স্থধানলিনীকাস্ত দে, এ | 

নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ৯৮ আঁপাঁর সাকুলার রোড। 
সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, ৬২ কাটাপুকুর লেন। 

গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ৭১ কর্ণওয়ালিন্ ্টাট। 
জ্যোতিশ্চন্দ্র দাস, রী | 

শশিভৃষণ পাঁল, ১২ রাজার লেন। 

কুমুদবন্ধু রায় গুপ্, ১৮ গোপাল বস্তুর লেন। 

জিতেন্দ্রনাথ সেন, ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর দ্ীট, কবিবাপ্ বাড়া, পাগবিয়াখাট। 

হথশীলকুমার গুপ্ত, ৪০ চাষাঁধোপাপাড়া ই্বাট। 

কানাইলাল দে, ৫৫ গিরিশ মখাচ্জার রোড । 

ভূপতি দত্ত, ৩৫ আমহা্” স্ীট। 
সুরেশচন্্র দেন, ১৯৯ মুক্তারাম বাবুর স্ীট | 
সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, 381৬ মুরারিপুকুর রোড । 

সুশীলকুমার বনু, ৬।২ কাটাপুকুর লেন। 

ধীরেন্্র মজুমদার, ৫০1৩ বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। 

ভবেশ চৌধুরী, ৫ স্থকিয়া স্্রীট। 
নরেন্ত্রনাথ নন্দী, ৪২ হারিসন রোড । 

দ্বীপ্তিময় হালদার, এ | 

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলুটোলা, বরাহনগর, 0.) ধনান্দ্রনাথ ঘখোপাধ্যায়। 

শিশিরকুমার সেন, ৪২ হাবিসন রোড । 

রমেশচন্দ্র সেন, এ 

প্রফুল্লচন্দ্র সেন, এ 

যতীন্দ্রকুমার ঘোষ, এ 

প্রফুল্পগোপাল বনু, এ 

মোহিনীমোহন রায়, বাকুড়।। 

জ্যোতিশচন্ত্র রায়, বরিশাল। 

সুহদকুমার মুখোপাধ্যায় | 
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শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বনু, ৩ মির্জাপুর হ্ীট। 
৪৫ » উপেন্দ্রন্ত্র ভদ্র, ৪২ হারিসন রোড । 

». নির্মলেন্টু দাশগুপ্ত, খুলন! । 

* হদয়রঞ্জন সেন গুপ্ত, ৪২ হারিসন রোড। 

* শরৎচন্দ্র ঘোষ, ৬* মির্জাপুর স্রীট। 

». সতীন্ত্রনাথ চক্রবর্তী, ২১ আমহাষ্ট দ্বীট | 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী 
উদ্গেগ্ত ও নম 

১। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা-ভাষা ও বাঙ্গালা দাহিত্যের অনুশীলন এবং উপ্নতি-সাধনষট 

পরিষদের উদ্দেশ্ঠ। 

ভার নাম বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
উদ্দেগ-মাধনের উপায় 

২। এই সভার উদ্দে-পাধনার্থ নিয়লিখিত ও আবশ্ঠক হইলে তরতিরিক্ত উপায়সমূহ 
অবলম্বিত হইবে, যথ! ;-- ্ 

কে) বাঙ্গালা-ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন। 

থে) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শব্দের পরিভাষ! সঙ্কলন। 

গে) প্রাচীন বাঙ্গীলা-কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ । 

(ঘ) ভাষান্তর হইতে উংকষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ ও প্রকাশ । 

(ও) দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যের আলোচনা ও সেই 
সেই বিষয়ে উৎকষ্ট গ্রন্থাদির প্রকাশ। 

(চ) *“সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1” নামে বাঙ্গাল! ভাষায় একখানি সাময়িক পত্রিক! প্রচার । 

সভার মুখপত্র 

৩। মাহিত্য-পরিষদের উদ্দস্তানুযাযী প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। 
কোন প্রবন্ধে কোনরূপ মৌলিক অনুসন্ধানের বা আলোচনার পরিচয় না থাকিলে, সে প্রবন্ধ 
এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না । 

(ক) কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সম্মতি ভিন্ন ইহাতে কোন জীবিত গ্রস্থকারের গ্রস্থাদির 
“  আলোটন! হইবে না। 
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ভাবা 

৪। পরিষদের পঠিতব্য-প্রবন্ধ বাঙ্গালা-ভাষ! বাতীত অন্ত ভাষায় লিখিত হইবে না। 
সভাপতি মহাশয়ের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পরিষদের কোন অধিবেশনে অন্য ভাষাতে 

কোনরূপ আলোচনা! হইতে পারিবে না । 
পরিষদের গঠন 

৫। নিয়োক্ত কয়েক শ্রেণীগ সদন্ত লয়! বঙ্গীয়-সাঠি তা-পরিষং গঠিত হইবে। যথা ১ 
১। বিশিষ্টসদস্ত 

২। আজীবন-সদস 

৩। অধ্যাপক-সদস্ত 

৪| মৌলবী-সদ) 

৫) সাধারণ-সদন্ 

ও) সহায়ক-সদশ্র 

বিশি্ই-স৭ল্ 

৬। দেশ-বিদেশে সাহিতা-ক্ষেতে বিশেব ভাবে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ পরিধদের বিশিষ্ট-সদন্ত 

নির্বাচিত হইতে পারিবেন। 
(ক) নির্বাচন-প্রণালী-_অনযুন পাচ জন সন্ত পত্রদারা খপ কোন একজনের নাম 

বিশিষ্ট-সদশ্রূপে প্রস্তাব করিয় সম্পাদককে জান।ইলে, সম্পাদক কাধ্য-নির্বাহক- 

সমিতির আদেশ লই প্রস্তাবিত ব্যক্তির ন|ম পরিষদের সকল সদস্তের নিকট নির্বা- 

চনার্থ পাঠাইয়৷ দিবেন এবং মতামত পাঁঠাইবার সময় নির্দেশ করিয়৷ দিবেন। 

নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষদের সমস্ত সদন্তের অন্যুন এক চতুর্াংশের মতামত ন| 

আমিলে নির্বাচন স্থগিত থাকিবে । নতুবা বতগুলি মতামত পাওয়া যাইবে, তন্মধ্যে 

যদি অন্ন ত্রিচতুর্থাংশের সম্মতি থাকে, তাহা হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি বিশিষ্ট- 

সদস্তরূপে গৃহীত হইবেন এবং সম্পাদক তাহার নিব্বাচন-সংবাদ পরবর্তী বাধিক 

অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন। 

(খ) বাধিক অধিবেশন ভিন্ন অন্য সময়ে কোন বিশিষ্ট-সদস্ত নির্বাচিত হইবেন না। 
(গে) বিশিষ্ট-সদস্ত নির্বাচনের প্রস্তাব ১ল! ফাল্গুনের পূর্বে সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে 

হইবে। ূ 
(ঘ) এক পত্রে একাধিক ব্যক্তির নাম প্রস্তাবিত হইতে পারিবে না। 
৭। বিশিষ্ট-সদন্তের সংখা। ১৫ জনের অধিক হইবে না। 

আজীবন-সদন্ত 

৮। বাহার পরিষদের স্থায়ী ধনভাগ্ারের জন্য এককালে অন্যুন ৫০*২ টাঁক৷ কার্ধ্য- 

নির্বাহক-সমিতির হস্তে দান করিবেন, তাহার! পরিষদের আজীবন-সদন্ত গণ্য হুইবেন। 

৯৬ 
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কে) নির্বাচন-প্রণালী-_কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি কাহারও নিকট এরূপ দান গ্রহণ করিলে, 
কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির আদেশক্রমে সম্পাদক পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে সেই দান 
ঘোষণ! করিয় দাতাকে আজীবন-সাস্ত-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন। 

(খ) এই নিয়ম প্রণয়নের পূর্বে ধাহীরা পরিষদের স্থায়ী ধনভাগ্ডারে এককালে অন্ন 
৫০০২ পাচ শত টাকা দান করিয়াছেন, তাহারাও অতঃপর আজীবন-সদস্ত-শ্রেণীভুত্ত 
হইবেন। | 

অধ্য/পক-সদ 

৯। চতুষ্পাঠীর লব্বপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ পরিষন্দের অধ্যাপক-সদস্ত নির্বাচিত হইতে 
পারিবেন। 

কে) নির্বাচন-প্রণালী--কোন অধ্যাপকের নাম সমস্ত কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির অর্ধীধিক 

সভ্যের অন্ুমোদনক্রমে পরিষদের কান মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্ৃক 

প্রস্তাবিত এবং যথারীতি সমথিত ও অনুমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি অধ্যাপক- 

সদন্তের শ্রেণীভুক্ত হইবেন। 

১৪। অধ্যাপক-সদস্তের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হইবে ন। 

যৌলবী-সদন্ত 

১১1 মোকৃতব ও মাদ্রাসার তন্ধপ্রতিষ্ঠ মৌলবীগণ পরিষদের মৌগবী-সদস্ত নির্ববাচিন 
হইতে পারিবেন। 

কে) নির্বাচন-প্রণালী__কোন মৌলবীর নাম সমস্ত কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অর্ধীধিক 

সভ্যের অনুমোদনক্রমে পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে সম্পার্দক কর্তৃক 
প্রস্তাবিত এবং ষথারীতি সমধিত ও অনুমোদিত হইলে প্রস্তাবিত ব্যক্তি মৌলবী- 

সদন্তের শ্রেণীভুক্ত হইবেন। 
১২। মৌলবী-সদন্তের সংখ্যা ৫ জনের অধিক হইবে না। 

সাধারণ-নহত্য 

১৩। বাঙ্গালা-সাহিত্যান্থরাগী ব্যক্তিমাত্রই পরিষদের সাধারণ-সদন্ত নির্বাচিত হইতে 
পারিবেন। 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী-_কোনও মাসিক অধিবেশনে যে কোন সদস্ত পুর্বোস্তরূপ কোন 
ব্যক্তির নাম সাশ্যরূপে নির্ব্বাচনার্থ প্রস্তাব করিবেন; অন্য কোন উপস্থিত সানন্ত 
তাহার সমর্থন ও সভ| তাহা অন্থমোদন করিলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি এই পরিষদের 
সাধারণ-সদস্তের শ্রেণীভুক্ত হইবেন। 

৭৫) ব্বযক্তি-বিশেষের নির্ববাচনে সভায় উপস্থিত কোন সদন্ত আপত্তি করিলে, সে সভায় 

তাহার নির্বাচন বন্ধ থাকিবে। পরে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি সে সম্বন্ধে বিবেচনা 
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করিয়া পরবত্তী কোন মাসিক অধিবেশনে তাহার নির্বাচনের প্রস্তাব পুনরায় 
উপস্থিত করিবেন ও সভাপতি আবশ্তক বৌধ করিলে ব্যালটুদ্বারা নির্ববাচনের ব্যবস্থা 
করিবেন। : 

রষ্টব্যা--সদস্তগণ কলিকাতা ও মফস্বল ছৃই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবেন। ধাহারা সাধারণতঃ 
কলিকাতায় অবস্থান করেন, স্টাহার। কলিকাতা শ্রেণীতৃত্ত ও ধাহার! মফশ্খলে বাস 

করেন, তাহারা মফস্বল শ্রেণীতৃক্ত হইবেন। 

2৪1 প্রত্যেক সাধারণ-সদন্তকে প্রবেশিকা ১২ টাক! এবং মনন ॥* হিসাবে মাসিক 

টাদা দিতে হইবে। ূ 
(ক) রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের বর্তমান প্রথম শ্রেণীর সদস্তগণ এবং ভবিষ্যতে কেবল রঙগপুয় 

জেলার যে সকল ব্যক্তি উক্ত শাখার প্রথম শ্রেণীর সদপ্ত হইবেন, তাহারা মূল- 
পরিষদে প্রবেশিকা ০ আট আনা ও বাধিক ৩২ তিন টাক। চাদা দিলে মূল-গ্ররি- 

ধদের সাধারণ-সদস্তের সমস্ত অধিকার পাইবেন। 

১৫। নির্বাচন-সংবাদ-প্রাপ্তির পর ছুই মাস মধ্যে নির্বাচিত বাক্টিকে প্রবেশিকা ১২ এক 

টাকা পাঠাইয়! দিতে হইবে । উহা প্রাপ্তির পর তিনি সাধারণ-সদস্-শ্রেণীভৃক্ত হইবেন এবং 
সদস্তের সকল অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। 

১৬। কোন ব্যক্তি সাপারণ-সদস্তপদ পরিন্যাগের পর যদি পুনরায় সাধারণ-সদশ্ত 

'নব্বাচিত হন, তাহা হইলে তাহাকে গ্রবেশিকা দিচ্ছে হউনে না, কিজ্ত পূর্বের চীদ| বাকি 

থাকিলে, তাহা সমস্ত শোধ করিতে ঠইবে। কার্যয-নির্বাহক-সমিতি স্থলবিশেষে বাকি চাদা 

সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ত্যাগ করিতে পারিবেন । 

সহ।য়ক-দদন্ 

১৭। ধাহার! এই পরিষদের উদ্দেশ্তের অনুকুল কাধা কবিয়৷ এই পরিষদের উপকার 

করিয়৷ থাকেন, তাঁহার! সহায়ক-সদন্ত নির্বাচিত হইতে পারিবেন। 

(ক) নির্বাচন-প্রণালী--সম্পাদক কারা-নির্বাহক-সমিনির মন্মমোদনক্রমে এরূপ ব্যক্তির 

নাম সহায়ক-সদন্তরূপে বার্ধিক অধিবেশনে প্রস্তাৰ করিবেন এবং তাহা যথারীতি 

সমর্ধিত এবং অনুমোদিত হইলে, প্রস্তাবিত ব্যক্তি সহায়ক-সস্-প্রেণীতুক্ত হইবেন। 

১৮। সহায়ক-সদন্তের সংখ্যা ২৫ জনের অধিক হুইবে না । 

১৯। সহীয়ক-সান্তগণ পাঁচ বৎসরের জন্থ নির্বাচিত হইবেন। তৎপরে তীহারা 

পুননির্বাচিত হইতে পারিবেন। 

সদন্চগণের আঁধকার 

২৯। সাধারণ-সদন্ত ব্যতীত অপর কোন শ্রেণীর সনস্ত মাসিক চাদ! দিতে বাধ) 

থাকিবেন না। 



১২৪ সাহিত্য-পরিষণশ-পঞ্জিকা 

২১। সাহিতা-পরিবৎ-পত্রিক! সকল সদন্তই বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। 
২২। নৃতন সদস্তগণ স্ব স্ব সদস্যপদ গ্রহণের পর হইতে পরিষং-পত্রিকার প্রকাশিত 

পাইবেন এবং মনন্ত-শ্রেণীভূক্ত হইবার পূর্ববর্তী কালের পত্রিকা অর্ধমূল্যে পাইবেন। 
২৩। পরিষং-প্রকাশিত অন্যান্ঠ গ্রন্থ সদস্তগণ কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির নির্ধারিত মুলো 

পাইবেন। 
২৪। সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়৷ বা কার্যালয়ে উপস্থিত হইয়। পরিষদের অবস্থা, 

বিধিব্যবস্থা এবং অন্যান্য সংবাদ জ্ঞাত হইবার এবং কার্যালয়ে স্বয়ং আসিয়া সম্পাদকের 

সন্মতিক্রমে হিসাব ও অন্তান্ত খাতাপত্র দেগিণার অধিকার সকল সদস্তেরই থাকিবে। 

২৫। যে সকল সদশ্তের কাঠ্িক মাসের পূর্ব হইতে চাদা বাঁকি পড়িবে, টাদা শোধ না 
হওয়| পর্য্যস্ত তাহারা কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যপদগ্র্থ হইতে পারিবেন ন| ও কার্য- 

নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক কর্মাধাক্ষূপে নির্বা।চত হইতে পারিবেন না। 

বান্ধব 

২৬। থাহারা পরিষদের উপকারাথ 'এককালে অণ্যন পাঁচ হাজার টাকা বা তত্তল্য কোন 

দান করিবেন, তাহার। এই পরিষদের বাঞ্গব বলিয়! গণ্য হইবেন ও তাহার! সদস্যগণের যাবতীয় 

অধিকার প্রাপ্ত হইবেন। 
(ক) কাহারও নিকট হইতে এঁপাপ কোন দান এককালে প্রাপ্ত হইলে, সম্পাদক কার্ধ্য- 

নির্ববাহক-সমিতির আদেশক্রমে দাতার নাম পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে 

ঘৌধণ! করিয়! দাতাকে বান্ধবশ্রেণী-তুক্ত করিয়৷ লইবেন। 

খে) এই নিয়ম প্রণয়নের পূর্বে যে সমস্ত উপকারী ব্যক্তির নিকট এইক্ন্প দান এককালে 

পাওয়া গিয়াছে, তাহারাও পরিষদের বান্ধব বলিয়! গণ্য হইবেন। 

কার্ধ]-নির্বাহ ক-সমিতি 

২৭। পরিষদের সমস্ত কার্যযনির্ববাহীর্ঘ একটি কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি থাকিবে। 

২৮। কতিপয় কর্ধ্াধ্যক্ষ ও ক্িপয় নির্বাচিত সদসা লইয়া এই কার্য-নির্বাহক-সমিতি 

গঠিত হইবে। প্রতি বংসর বার্ষিক অধিবেশনে এই কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির গঠন হইবে। 

২৯। পরিষদের বিভিন্ন কার্ধ্য-নির্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ২০ জন কর্শাধ্যক্ষ সদস্যগণ- 

মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন। ই'হার। সকলেই কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য বলিয়৷ গণ্য 
হইবেন। যথা, 

সহকারী সভাপতি ".. **" এ ৮ জন 
সম্পাদক কও 5৬৪ ৪ ৪৬০ ১জন 

'€ লহকারী সম্পাদক ***  *** ১," ০ ৫ জন 
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্রন্থাধ্যক্ষ রর র্ ,.. রর হত 
চিত্রশালাধ্যক্ষ নু ডি ৫ রর ১ জন 

ছাত্রাধ্ক্ষ চঃ হা তি ৪ ১ জন 

পত্রিকাধাক্ষ ৪ ঘ রঃ রর ১ জন 

ডি 
৩০। করন্মীধাক্ষগণের নিব্বাটন-এ্রণালা- বামা-নির্বা(ভক-সনিতি পতি টিটি 

বংসরের জন্য ২০ জন কম্মাধাক্ষের নাম বার্ষিক 'অধিবেশনে উপগ্ঠিঠ করিবেন এবং যথারীতি 

সমর্থনের এবং উপস্থিত সদন্তগণ কুক মন্ূমোদনের পর গা৯|রা নির্বাচিত হঈবেন। 

(ক) যদি কোন সদসা কোন কশ্মাধ্যঞ্ষের পদে কেন নাম প্র্থাবের উচ্ছা করেন, ওবে 
তাহার নাম এবং ঘে পদে তাহাকে নিক করিঠে চান, তাঠ। পরদ্বার। ১লা চৈত্রের 

পূর্বের সম্পাদককে জানাইবেন। কার্য-নির্বাহক-সমিতি প্রপ্তাবিত নামগ্রহণে অসমর্থ 

হইলে, প্রন্তাবককে সেই সংবাদ দেওয়! হউপে। তথাপি যদি তিনি বার্ধিক 

অধিবেশনে তাহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ! হইলে, 

১ল! বৈশাখের পূুর্ববে পত্রদ্বার| সম্পাদককে ্রানাইবেন। সম্পাদক বার্ষিক 

অধিবেশনের বিজ্ঞাপনপত্রে তৎকর্তৃক এষ্ঠ প্রস্তাবের উল্লেখ করিবেন। বার্ষিক 

অধিবেশনে প্রথমে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির নির্বাচিত কঙ্মাধাক্ষগণের নাম ধথারীতি 

প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, অন্ত নামের প্রস্তাবকর্তী স্বয়ং উপস্থিত হইয়! বা 

প্রতিনিধি দ্বার। তাহার প্রস্তাবিত নাম উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং তাহা উপস্থিত 

কোন সদস্য কতৃক সমর্থিত, হইলে, ব্যালট দ্বার! নির্বাচনের ব্যবস্থা হইবে। এইবূপে 

প্রত্যেকের নির্বাচনকালে ব্যালট দ্বারা যতগুলি মত পাওয়া! বাইবে, তাহার অর্ধাধিক 

মত যিনি পাইবেন, তিনি নির্বাচিত হইবেন এবং কাহারও পক্ষে অদ্দাধিক মত না 

পাওয়া পর্য্স্ত ধিনি ব্যালটে সর্বাপেক্ষা আল্পসংখাক মন পাঠয়াছেন, তাহার নাম 

_. বর্জন করিয়! পুনরায় ব্যাল্ট. লওয়! হইবে । 

৩১। এই নিয়মাবলী প্রণয়ের পর সম্পাদক ব্যতীত মপর কোন কন্মাধ্ক্ষের পদে 

কোন ব্যক্তি উপযু্পরি পাঁচ বংসরের অধিক কালের জন্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। 
৩২। বংসরের মধ্যে কোন কারণে কোন কশ্মাধ্যক্ষের পদ শুন্ঠ হইলে, কার্ধ্য-নির্বাহক- 

সমিতি তাহার পদে নূতন ব্যক্তিকে নির্বাচন করিয়৷ পরবন্তী মাসিক অধিবেশনে তাহা 

বিজ্ঞাপিত করিবেন। 
৩৩। পরিষদের ২৫ জন সদস্য কার্ধ্য-নির্ববাহক-সমিতির 'সত্য-রূপে নির্বাচিত হইবেন 

তন্মধো ২* জন সমুদয় সদস্যের মতানুসারে নির্বাচিত হইবেন এবং অপর ৫ জন পরিষৎ-শাখা- . 

সমূছের গ্রতিনিধিন্বরূপ শীখাসমূহের কার্য-নির্ববাহক-নমিতি দ্বার! নির্বাচিত হইবেন। 



১২৬ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

(ক) পূর্বোক্ত ২০ গুন সদস্তের নির্বাচন নিম্নোক্ত প্রণালীতে হইবে )- ফাল্গুন মাসের 

(খ) 

প্রথমার্ধের মধ্যে সম্পাদক পরিষদের প্রত্যেক সদশ্তকে পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন 

যে, তিনি কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য হইতে সম্মত আছেন কি না। ধাহার 
সম্পাদকের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পত্র দ্বারা সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন, সম্পাদক ১৫ 

নিয়মের প্রতি দৃহি রাখিয়া তাহাদের নামের তালিক! প্রস্তত করিবেন এবং চৈত্রের 
প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রতি সদস্তের নিকট উত্ত তালিকা এই প্রার্থনা! সহ প্রেরণ 

করিবেন যে, গ্রাত্যেক সদস্য এ তালিকার মধ্যে অনধিক ২* জনের নির্বাচন করিয়া 

তাহাদের নামের পার্খে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়! সম্পাদকের নিন্দিষ্ট সময়ের মধো 

সম্পাদককে পাঠাইয়া দিবেন! এ সকল পত্র হইতে প্রত্যেকের ভোটের সমষ্টি গণনা 

করিয়৷ ভোটের সংখ্যার ক্রম অনুসারে সম্পাদক ২০ জনের নাম বাছিয়! লইয়া 

বাধিক অধিবেশনে তাহাদিগকেই নির্ব্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিবেন। যদি 

একাধিক ব্যক্তির সমান ভোট পাইয়া বিংশ স্থান গ্রহণের সম্ভাবনা ঘটে, তাহ 

হইলে, উপস্থিত সদন্তগণ সেই কয় ব্যক্তির মধ্যে পুননির্বাচন দ্বার! বিংশ স্থান 
পূরণ করিবেন। 
পরিষং-শাখাসমূহের প্রতিনিধি-নির্বাচন-প্রণালী ; -ফান্ধন মাসের প্রথমার্ধের মধে। 
গ্রত্যেক পরিষংশাখার সম্পাদককে এই অন্নরাধ-সহ সম্পাদক পত্র লিখিবন, 

যেন ঁ শাখার কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বকীয় প্রতিনিধি-স্বরূপ 
একজন সদন্ডের নাম পাঠাইয়। দেন। এইরূপে ধতগুলি নাম পাওয়া যাইবে, সম্পাদক 
সেই সকল নামের তালিক! প্রত্যেক পরিষং-শাখার সম্পাদকের নিকট গ্রেরণ 

করিবেন। প্রত্যেক পরিষৎ-শাখার কার্ধা-নির্বাহক-সমিতি এই তালিকাতুক্ত অনধিক 

পাঁচ জনকে নির্বাচিত করিবেন। শাখা-সম্পাদক উক্তরূপে নির্বাচিত ব্যক্তিগণের 

নামের পাশ্বে নাম স্বাক্ষর করিয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধে) পরিষং-সম্পাদকের নিকট 

প্রেরণ করিবেন। পরিষৎ সম্পাদক ভোটের সংখ্যাক্রম অনুসারে পাঁচ জনের নাম 

বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিলে, তাহার! শাখাসমুহ্র প্রতিনিধিত্বরূপে মূল" 
পরিষদের কাধ্য-নির্ববাহক-সমিতির সভ্য বলিয়া গণ্য হুইবেন। মুল-পরিষদের 
সদস্ত না হইলে, অপর কেহ পরিষৎ-শাখার প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইতে 
পারিবেন না । 

(গ) বৎসরের মধ্যে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির কোন সত্যের পদ শুন্য হইলে, কাধ্য- 
নির্বাহক-সমিতি যথাসময়ে স্বয়ং তাহা পূর্ণ করিয়া লইবেন। 

কারধ্য-নিব্াহক-সমিতির অধিকার 

৩৪, পরিষদের সমস্ত কা্যই লাধারপত; কার্ধয-নির্বাহক-সমিতির কর্তৃত্ব ও নি্দেশে 
মি্বাহিত হইবে । 



৩৫। 

(ক) 

(খ) 

(গ) 

(ঘ) 

(৬) 

৩৬ । 

করিবেন। 

৩৭। 
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পরিষদের আয়-বায়-সম্ব/ন্ধ সমস্ত কর্তৃত্ব কার্সা-নির্বাহক-সমিতির উপর ত্তন্ত থাকিবে। 
ভিন্ন ভিন উদেশ্ঠ-সাধনের ভন্ট পরিষদের যে সকল বিভিন্ন তহবিল থাকিবে, 
কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি সেই সকল তহবিলের রক্ষা ও হিসাবাদি সংক্রান্ত যাবতীয় 
ব্যবস্থা করিবেন এবং আবশ্বাক বোধ করিলে বিভিন্ন হবিলের নিমিত্ত বিভিন্ন 
কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। 

বাধিক অধিবেশনের পূর্বে আগামী বৎসরের জন্য কার্যয-নির্ববাহক-সমিতি আয়-ব্যয়ের 
আম্থমানিক তালিক! (বজেট ) প্রন্থত করিবেন এবং তাহা অন্থুমোদনার্থ বাধিক 
অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন । | 
প্রতি বদর আশ্বিন মাসের পর কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি উক্ত আনুমানিক তালিফার 

( বজেটের ) সংস্করসাধন করিবেন এবং এই সংস্কার পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে 
বিজ্ঞাপিত করিবেন। ৃ 

উক্ত আনুমানিক হিসাবের তালিকার অতিরিক্ত কোন বায় আবশ্যক হইলে, কার্ধ্য- 

নির্বাহক-সমিতির অনুমোদনক্রমে তাহ। সম্পাদিত হইবে | 

আবশ্ঠক হইলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি কোন বিশেষ স্থলে কোন সদন্তের বাকি টাদা 

সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ত্যাগ করিতে পারিবেন। 

কার্যয-নির্বাহক-সমিতি পরিষদের সমগ্ত সম্পত্তি ৪ দগিলাদি রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা 

কর্্মাধ্যক্ষদিগের কার্যাগ্রণালী ও বিশেষ বিশেষ অধিকার কার্যা-নির্বাহক-সমিতি 

নির্দেশ করিয়৷ দিবেন । 

৩৮। কার্যয-নির্বাহক-সমিতি পরিষদের বেতনভোগী কর্মচারিগণের এবং কার্ম্যালয়- 

সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম নির্দেশ করিয়৷ দিবেন। 

(ক) 

৩৯। 

(ক) 

€খ) 

পরিষদের কার্ধ্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য কা্য-নির্বাহক-সমিতি আবশহ্াক- 

মত উপযুক্ত বেতনে কর্মচারী নিযুক্ত করিতে ও তাহাদিগকে কর্ুচ্যুত করিতে 

পারিবেন। এরপ স্থলে কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির মামাংসাই চূড়ান্ত গণা হইবে। 

নিয়লিখিত ব্যাপারে কার্্য-নির্বাহক-সমিতির নিয়লিখিত মত অধিকার থাকিবে, 

যে কেহ যে কোন প্রস্তাব পরিষদের বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন, সাধারণতঃ সে 

প্রস্তাব সর্বাগ্রে কার্য-নির্ধাহক-সমিতির অধিবেশনে আলোচিত হইবে। কাহারও - 

কোনও প্রস্তাব প্রথমে কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতিতে আলোচিত ন! হইয়া, পরিষদের 

কোন অধিবেশনে তৎসন্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারিবে না। | 

কার্ধয-নির্বাহক-সমিতির সত্যের অথবা পরিষদের কোন স্স্তের কোন প্রস্তাবের 

আলোচনাঁয় বাধ্য-নির্বাহক-সমিতি যে মীমাংসা করিবেন, তাহা যদি প্রস্তাবকের 

মনংপুত না হয়, তাহা হইলে, তাহার অনুরোধ ক্রমে সেই প্রস্তাব কার্ধ্য-নির্বহক: 



১২৮ সাহিত্য-পরিষ-পঞ্জিকা 

সমিতি উপযুক্ত সময়ের মধ্যে পরিষদের কোন পরবর্তী অধিবেশনের আলোচা- 
বিষয়ভুক্ত করিয়৷ দিবেন। 

(গে) যে নকল সাধারণ-সদন্তের চাদা এক বংসর বাকি পড়িবে, কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি 

তাহাদের পত্রিকা! ৪ পুস্তকাদির প্রেরণ বন্ধ রাখিতে পারিবেন। 

(ঘ) যে সকল সদন্তের টাদা ছুই বৎসর কাল বাকি পড়িবে, সম্পাদক তাহাদের তালিকা 

উপস্থিত করিলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি তাহাদের নাম সান্ত-তালিকা হইতে 

উঠাইয়। দিতে পারিবেন । 
৪০। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিষদের শাখা-স্থাপনের অধিকার কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির 

থাকিবে। 

কে) কাঁধ্য-নির্বাহক-সমিতি পরিষৎ-শাখা-সংক্রাস্ত আবশ্তকমত নিয়ম রচনা করিয় 

পরিষদের কোন মাসিক অধিবেশনে তাহা অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিবেন। 
অনুমোদিত নিয়মাবলী সমস্ত পরিষৎ-শাখায় প্রচার করিবেন। 

(খ) কোন নূতন শাখা স্থাপিত হইলে, কার্য-নির্বাহক-সমিতি তাহা যথাসময়ে মাসিক 

অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন। 

৪১। বিশেষ বিশেষ কার্্য-সাধনোদ্দেশে কার্য-নির্বাহক-সমিতি স্থায়ী বা অস্থায়ী সমিতি 

স্থাপন, তাহার কাধ্যসম্পাদনের বাবস্থা এবং তজ্জন্য কন্মাধ্যক্ষ নিয়োগ করিতে পারিবেন। 

কে) এই সকল সমিতিতে আবশ্তকষত সদন্তেতর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে ও কার্য্য-নির্ববাহ্ক 

সমিতি সদশ্তরূপে গ্রহণ করিতে পারিবেন। 

খে) স্থায়িরূপে কোন সমিতি স্থাপন করিলে, কার্য-নির্বাহক-সমিতি তাহা! কোন মাসিক 

অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত করিবেন। 

৪২। প্রত্যেক বাধিক অধিবেশনের পূর্বে কাধ্য-নি'বাহক-দমিতি এই সকল স্থায়ী ও 
অস্থায়ী সমিতির সম্পাদকগণের নিকট এবং পরিষদের অন্ঠান্ত কর্মাধ্যক্ষগণের নিকট তাহাদের 
আপন আপন অধিকার-সংক্রান্ত কাধ্যের বিবরণ গ্রহণ করিবেন এবং আবশ্বকমত পরিষদের 
বাধিক কার্ধ্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করিয়া! দিবেন। পরিষং-শাখাগুলির বাধধিক কার্য-বিবরণও 
এইরূপে আনাইয়৷ উক্ত বাধিক কাধ্য-বিবরণভুক্ত করিবেন । 

কা্্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন 

৪৩1 প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইবে।, তত্তিন্ন 

প্রয়োজন হইলে, কিংবা কাঁধ্য-নির্বাহক-সমিতির চারি জন সভ্য হেতু-নির্দেশপূর্ববক পর্রদধারা 
প্রার্থন৷ করিণে, এই সমিতির অধিবেশন হইবে। | 

৪৪। আলোচ্য বিষয়াদি নির্দেশপুর্র্বক অন্ততঃ চারি দিন পুর্বে সভাধিবেশনের সময় 
বিজ্ঞান .করিয়! সম্পাদক কার্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবেন। 



(ক) 
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বিশেষ প্রয়োপনে চারি দিন মপে্/! অন মমর পূর্বেও বিজ্ঞাপন দিলে, কার্ধা- 
নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন হষ্টতে পারিবে । অন্যাবণ্তক স্থলে এবং অধিবেশন 
আহ্বানের সময় ন্না থাকিলে ব| বিশেষ কার্য দ্রুত সম্পাধন করিতে হইলে, অধিবেশন 
আহ্বানের পরিবর্তে কাধ্য-নির্বাহক-দমিতির সভাগণের নিকট পর্রত্বার কার্ধয 
বিজ্ঞাপনপূর্ধক সম্পাদক তৎসম্বন্ধে লিখিত মতামত সংগ্রহ করিয়া অধিকাংশের 
মতানুসারে কাধ্য করিতে পারিবেন। এরপ স্থলে মফম্বণবাসী সভ্যগণকে আহ্ষান 
ব1 তাহাদের মত গ্রহণ আবশ্যক হইবে না, কিন্তু কাম্য-নির্বাহক-সমিতির পরবর্তী 
অধিবেশনে উক্ত কাধা অন্থমোদনার্থ উপস্থাপিত করিতে হইবে । 

৪৫। কার্য-নির্বাহক-নমিতির অধিবেশনে অন্ন ৮ জন মভা উপস্থিত হইলে, উদ্ধার 

কার্মা আরম্ভ হইবে । 

(ক) 

৪৬। 

যদি কাম্য-নির্বাহক-সমিঁতির কোন অধিবেশনে ৮ জন অপেক্ষা অল্পসংখাক সভ্য 
উপস্থিত হন, তবে সে দিন সভার কার্য্য গ্গিত থাকিবে এবং পরবর্তী অধিবেশনে 

যদি কোন নূতন আলোচ্য বিষয় উপস্থাপিত না হয়, তবে অন্যুন ৫ জন সভ্য 
উপস্থিত হইলেই সভার কাম্য হইতে পারিবে। পুনরধিবেশনের সময়াদি বিজ্ঞাপিত 
করিতে হইবে । 
কার্য-নির্বাহক-সমিতির কার্য্য-বিবরণ স্বতন্ত্র পুপ্তকে লিখিত হইবে এবং সেই কার্ধা- 

বিবরণ তাহার পরবর্তী অধিবেশনে অনুমোদনার্থ উপস্থাপিত করিতে হইবে। 

(ক) 

৪৭ । 

৪৮। 

কোন কারণে কোন দিন কার্ম্য-শির্বাহক-সমিতির অধিবেশন স্থগিত হইলে, 

সম্পাদক তাহার কারণ কাধ্য-বিবরণ-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং তাহা 

পরবন্তী অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন। 

কাম্য-নির্বাহক-সমিতির কাধ্য-বিবরণ মুদ্দিত হইবে না। 

কার্ময-নির্বাহক-সমিতি পরিষদের প্রত্যেক মাদিক অধিবেশনের বা বিশেষ 

অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়, পাঠার্থ এবঙ্ধ এবং প্রদর্শনাদির বিষয় ও অগ্ান্য কার্ধ্য নির্দিষ্ট 

করিয়৷ দিবেন। | 

৪৯ । 

পরিষদের অধিবেশন 

সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে ( কলিকাতা, হাল্সীবাগান, অপার সাকুলার রোড ২৪৩।১ 

সংখ্যক ভবনে ) প্রতি বাঙ্গাল! মাসের শেষ রবিবার অথবা প্রয়োজন হইলে অন্যত্র বা অন্য 

বারে ব্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশন হইবে। 

(ক) 

.(খ) 

কোনও বিশেষ উদ্চেশ্তসাধনের নিমিত্ত কাম্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশে বিশেষ দিনে 

পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হইতে পারিবে। 

কোনও. বিশেষ প্রয়োজনে অন্যুন ১* জন সদস্য হেতু নির্দেশপুর্ববক পরিষদের বিশেষ 

. অধিবেশন আহ্বান করাইবার অন্য কার্য-নির্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ ক্রিয়া 

৭ 



১৩, সাছিত্য-পরিষহ-পষ্ভিক! 

পত্র লিখিলে, কার্্য-নির্বাহক-সমিতি যথোপযুক্ত দিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন 

আহ্বান করিবেন। 

৫০। সভাপতি অথব! সহকারী সভাপতি, সম্পাদক অথব| সংকারী সম্পাদকগণের মধ্যে 

কেহ অধিবেশনে উপস্থিত না থাকিলে, উপস্থিত সদসাগণ উপযুক্ত বাক্তির নিয়োগদ্ধার৷ সে 

দিনকার কার্য্য পরিচালন করিবেন। 
৫১। সমস্ত অধিবেশনের বিজ্ঞাপন-পত্রে অধিবেশনের সকল প্রকার আলোচা বিষয় ও 

কার্ধ্য-তালিকা মুদ্রিত হটবে এবং সাত দিন পূর্বে উক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে । গ্র্থপ্রকাশ 
তহবিল, গৃহনিক্্বীণ তহবিল ও বাধিক আয়-ন্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষদের বাধিক অধিবেশনে 

উপস্থার্পিত করিবার অন্ততঃ ১* দিন পুর্বে সকল সদসোর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। 
৫২। অন্যুন ১৫ জন সদস্য উপস্থিত হইলে পরিষদের সাধারণ মাসিক অধিবেশন বা 

কোন বিশেষ অধিবেশনের কার্য চলিতে পারিবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হইলে 

ঘা অন্য কোন কারণে অধিবেশনের কার্মা বন্ধ হইলে, তাহ! লিপিবদ্ধ কর! হইবে। 
৫৩। মাসিক ও বিশেষ অধিবেশঙ্গের এবং বার্ষিক অধিবেশনের কার্য বিবরণ স্বতন্ত্র 

পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকিবে এবং সম্পাদক তাহা পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে অনুমোদনের জঞ্ট 

উপস্থাপিত করিবেন। 
৫৪। এই সকল অধিবেশনের কার্ধা-বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকার সহিত অথবা স্বততপ 

পুস্তিকাকারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে এবং ইহ! প্রত্যেক সদমা বিনামূলো পাইবেন। 

৫৫। কোন বিষয়ের বিচার বা আলোচনার সময় কৌন সদস্য সেই বিষয় সথন্ধে একবার, 

প্রস্ত।বক প্রস্তাবের সময় একবার ও অপরাপর সদসোর সমালোচনার পরে উত্তরস্বরূপ আর 

একবারমাত্র স্বীয় বক্তধ্য জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। সভাপতির বিশেষ অনুমতি পাইলে, এট 
নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে । 

| মভাপতি 

৫৬। কোন অধিবেশনের কার্য্য-প্রণালী অথবা কোন নিয়মের তাৎপর্য সম্বন্ধে সভাস্থলে 

কোন বিষয়ের মীমাংসায় সভাপতির মত অথবা আদেশ চুড়ান্ত বলিয়! গণ্য হইবে। . 
৫৭। কোনও বিষয়ের মৃত গ্রহণকালে, হই পক্ষের মত!মতের সংখ্যা সমান হইলে, 

সভাপতির একটি অতিরিক্ত মত দিবার অধিকার থাকিবে। 

৫৮। কোনও বিশেষ কার্ধ্য ভ্রুত সম্পাদনের প্রয়োজন হইলে এবং কোন মাসিক সভার 

আলোচ্য বিষয় তালিকাভুক্ত করিবার জন্য কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির আহ্বানের সময় না 
থাকিলে, সভাপতি তাহা কোনও মাসিক অধিবেশনে আলোচনার্থ অন্্ুমতি দিতে পাঁরিবেন। 

| সহকারী সভাপতি | 

৫৯। আট জন সহকারী সভাপতির মধ্যে অন্ন চারি জন মফস্বলের অধিবাসী হইবেন। 
ষ্টব্য।-এই নিয়মাস্তগত মফম্বলের অধিবাসী অর্থে ধাহারা সাধারণতঃ মফশ্বলে থাকেন, 



সাহিত্য-পরিষৎ-পারঁ্জক। ১৩১ 

তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। বান্ধব, আজীবন সধস্য, অধ্যাপক সদস্য, মৌলবী সদস্য, সহায়ক 
সদস্য ও বিশিষ্ট সদস্যগণের মধ্যে যাহারা সাধারণতঃ মফন্বলে বাস করেন, তাহারাও এই 

উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে মফস্বলের অধিবাসা বলিয়া গণ্য হইবেন। 

৬*। সভাপতির অন্তপাস্থ(তিতে অন্যতম সইকারা সভাপাঁত সভাপতির কর্তব্য সম্পাদন 

করিবেন ও তাহার যাবতীয় অধিক প্রাপ্ত হইবেন। | 

সম্পাদক 

৬১। পরিষং-সংঞ্রান্ত যাখহীর কাধ্য কাধ্য-শিব্বাহক-সমাতর [নদ্দেশে সম্পাদকের 
তত্বাবধানে সম্পন্ন হইবে। 

৬২। কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির এবং পরিষদের সাধারণ ও বিশেষ অধিবেশনের নির্গিষ্ট 

কাধা ও সন্কল্প প্রভৃতি সমাধান করিবার ভার সম্পাদকের হস্তে থাকবে। 

৬৩। অধিবেশনের বিবরণাি, আম্ব-ব্যয়ের বিবণাদি ও আনুমানিক হিসাব প্রভৃতি 

প্রস্তুত করিবার ভার সম্পাদকের হস্তে থাকিবে। 

৬৪। সম্পাদক পরিষদের যাবতীয় অধবেখন আহ্বান করিবেন। 

৬৫। সম্পাদক কাধ্য-নির্বাহক-সাঁন/ততে প্রেরিত সধস্যগণের পন্মা? আবহক মত 

কায্য-নির্বাহক-সমিতির সমীপে উপস্থাপিত করিবেন । 

৬৬। সম্পাদক প্রতি মাসে আর-ব্যপবিবরণ প্রপ্ত ঠ করাহয়া কাধ্য-নির্বাহক-দাঁম(তিতে 

উপস্থাপিত করিবেন। | 

৬৭। কাধ্য-নির্বাহক-সাঁমতির নিদ্ধারিত ব্যর ব্যতীত কোনও নুতন কা্যের জন্য (কছু 

বয় করিতে হইলে, সম্পাদক তাহা কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অনুমতি লইয়। করিবেন। 

(ক) বিশেষ প্রয়োজনায় স্থলে, কাধ্য-নির্ববাহক-সমতির অনুমতি লইবার পুর্ধে ৫*. 
টাক। পথ্যস্ত সম্পাদক নিজে ব্য করিতে পারিবেন, কিন্তু উক্ত সভার পরবর্তী 

অধিবেশনে তাহ! অন্ুমোগনার্থ উপস্থিত করিবেন। 

৬৮। আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত কাধ্যাদি ব্যাত যাঁদ কোন অনিবাধ্য কারণে কোনও বিশেষ 

কাষ্য সম্পাদককে কাষ্য-নিব্বাহুক-সমি৩ওর অগ্ম(তর অপেক্ষা না৷ কারয়াই কারতে হয়ঃ তৰে 

কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির পরবত্তী অধিবেশনে কারণ গ্রণশন করিয়া উক্ত কার্য কার্ধ্য- 

নির্বাহক-সমিতির অন্থমোদনাথ উপস্থাপিত কারবেন। 
৬৯। সম্পাদক ৩৯ (ঘ) নিয়মানুসারে তালিক। প্রস্তত কারয়া আবশ্যকমত মধ্যে মধ্যে 

কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির গোচর করিবেন। 
৭*। বাধিক অধিবেশনের পূর্বে, পরিষদের আয়-নায়-পরাক্ষক দ্বার! পরীক্ষিত বাধিক 

হিসাব, শাখানত! ও অন্যান্য সমিতির প্রদত্ত কার্য-বিখরণ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য 

বিষয-সংবলিত. পরিষদের বাঁধিক কার্য্য-বিবরণ প্রস্তুত করিয়া সম্পাদক প্রথমে কাধ্য-নির্ববাহক- 

সমিতির অন্ুমোদনাথ উপস্থাপিত করিবেন এবং কাহ্য-নির্বাহক-সমিতি কতৃক অনুমোদিত 



১৬২ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

কার্ধ্য-বিধরণ বাধিক অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবেন এবং বার্ষিক অধিবেশনে তাহ! পঠিভ ও 
অনুমোদিত হইলে, উহ প্রকাশ করিবেন। 

০১। সম্পাদক প্রয়োঞজনমত সহকারী সম্পাদকগণকে নিক্গ ক্ষমতা অপণ করিতে 

পারিবেন। 
| সংকাগ সম্পাদক 

৭২। সম্পার্দকের নির্দেশমত সহকারী সম্প্দকগণ নিরূপিত কাধ্য পরিচালন নে | 

কোধাধ্যক্ষ 

৭৩। সাধারণ তহবিল কোধাধ্যক্ষের নিকট থাকিবে। 

৭৪। কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দিষ্ট ব্যবস্থান্ূনারে কোষাধ্যক্ষ সম্পাদকের সহিত 

সাধারণ তহবিলের টাকার আদান প্রদান করিবেন। 

৭৫। সাধারণ তহবিল ব্যতীত অন্যান্য তহবিলের জন্য কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি যে 

ব্যবস্থা করিবেন, তদনুসারে তাহাদের কার্ধ্য চলিবে। 

এস্বাধ্যক্ষ 

৭৬। কীর্য্য-নির্বাহক-সমিতির নিপ্ধাবিত নিয়মানুসারে ও সম্পাদকের নির্দেশানুষায়ী 

্স্থাধাক্ষ গ্রন্থাগারের যাবতীয় কাঁধ্য সম্পাদন করিবেন। 

চিত্রণাল। ধ্যক্ষ 

৭৭। কার্যয-নির্বাহক-সমিতির নির্ধারিত নিয়ম ও সম্পাদকের নির্দেশানুসারে চিত্রশালা- 

ক্ষ চিত্রশালার যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিবেন। 

ছাআধাক্ষ 

৭৮। ছাত্রাধ্যক্ষ কার্্য-নির্বাহক-সমিতির নির্ধারিত নিয়ম ও সম্পার্দকের নির্দেশ অনুসারে 

পরিষদের ছাত্র-সভ্যগণের শিক্ষা, উপদেশ, কাধ্য-ব্যবস্থ!, পরীক্ষা ও পারিতোধিক প্রভৃতি 

সন্বন্ধে যাবতীয় কার্য পরিচালন করিবেন । 

পাত্রক ধ্যক্ষ 

৭৯।- কাধ্য-নির্বাহক'সমিতির নিয়মানুসারে পত্রিকাধ্যক্ষ পত্রিকা-সম্পাদনের ব্যবস্থা 
করিবেন। 

আর়-ব্যয়-পরীক্ষক 

৮*। পরিষদের ধাতীয হিসাব পরিদর্শনের জন্য প্রতি বংসর বাধিক অধিবেশনে সদস্য- 
গণের মধ্য হইতে ছুই জন আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্বাচিত হইবেন। 

৮১। বৎসরাস্তে পরিষদের সাধারণ তহবিলের আর-ব্যয়-বিবরণ সম্পাদক গ্রস্ত করিয়া 
সপ কাঁধ্য-নির্্ধাহক-সাঁমতির আদেশাদি মিলাইয়া আয়-ব্ায়-পরীক্ষকগণ সেই হিসাব পরীক্ষা 

1". 
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৮২। পরাক্ষান্তে আয়-ব্যক্-পরীক্ষকগণ হিলাব পারস্ুদ্ধ পলিয়া অস্থমোদন করিলে, সেই 

হিসাব কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে গ্রহণীয় হইবে. । 

৮৩। সাধারণ-তহবিল ব্যতীত পরিষদের অন্টান্ত তহবলের আয়-বাম়-পরীক্ষার ভারও 

ইহাদের উপর ন্যস্ত থাকিবে । ূ 

৮৪। হিসাব পরীক্ষায় কোনরূপ ভ্রমগ্রমাদ বা নিয়মতঙ্গের পরিচয় পাইলে, ইষ্ঠার! কার্ধা- 

নির্বাহক-সমিতিকে লিখিয়া জানাইবেন। 

৮৫। আয়-ব/য়-পরীক্ষকগণ আবশ্ঠক মত মাসিক বা ত্রৈমাসিক হিসাপ পরীক্ষা! করিবেন। 

পরিষৎ-শ।খ। 

৮৬। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিষদের উদ্দেগ্ঠা্থকুল কাধ্য-সম্পান জন্য বঙ্গীয়-সাহিতা) - 

পরিষৎ “পরিষৎ,শাখা” প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। , 

৮৭। বেস্থানে পরিষৎ-শাথা স্থাপিত হইবে, “বঙীক্ব-সাহিত্য-পরিষং” এই নামের পর সেই 

গ্লানের অর্থাৎ সেই নগরের বা প্রদেশের নামের সহিত শাখা-শবযোগে পরিষংশাখাগুলির 

নামকরণ হইবে। ( দৃষ্টান্ত-_বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষ রঙ্গপুর-শাখা। ) 

৮৮। কাধ্যনির্বাহক-সমিতির নিদ্ধারিত এবং পরিঝদের অনুমোদিত নিয়ম।বলা অনুসারে 

শাখাসমূহ পরিচালিত হুইবে। 

৮৯1 মুল-পরিষনের সন্ত ব্যতীত অপর ন্যন্তি কোন পরিখংশাখার সম্পাদক হইতে 

পারিবেন না। | 

৯০। কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির বিশেষ কোন নিয়ম ব্যতীত কোনও পারবংশাখার সহিত 

মূল-পরিষদের কোনবপ্র অর্থ-সন্বন্ব' থাকিবে না। 

ছাত্রসভ। 

৯১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষন্দের উদ্দশ্ঠানুযায়ী কার্যসাধনের জন্ত সাহিত্য-পরিষদের অধীনে 

একটি ছাত্র-সভ! গঠিত হইবে । বিগ্ঠালয়নের ছাত্রগণ এই সভার সভ্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন 

এবং তাহার! ছাত্র-সভ্য নামে অভিহিত হইবেন। 

৯২। ছাত্রাধ্যক্ষের প্রস্তাবক্রমে কার্ধয-নির্বাহক-সমিতি বিগ্ালয়ের ছাত্রগণকে এই সভার 

সভ্যরূপে নির্বাচন করিবেন। 

৯৩। ছাত্র-সভ্যগণের কর্তব্য ও অধিকার নিদ্দেশের জন্য ছাতাধানের পরামশ-মত কার্ধা* , 

০০ টি নিরমাবলী গ্রণীত হইবে । 4 

| বিশ্বে বিধি | | 

৯৪ | পরিষদের বিশেষ বা সাধারণ মাসিক অধিবেশনে নামাংসিত কোন নিয়ম ছর মাস- 

দধ্যে আলোচিত বা পরিবর্তিত হইতে পারিবে না। ' 

৯৫। কোন নূতন নিয়ম প্রণয়ন অথবা কোন পুরাতল নিয়মের সংস্কার-স্থন্ধে প্রস্তাব 
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উপস্থিত হইলে, কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি তা বিচারপূর্বক পরিষদের মানিক বা (বশেধ 
অধিবেশনে মীমাংসার্থ উপস্থিত করিবেন । 

৯৬। আবশ্তক হইলে, পরিষদের অধিবেশনে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত এই 

_নিয়মাবলীর অন্তর্গত কোন নিরমের সংস্কার বা কোন নূতন নিয়মের সংযোজন হইতে প|রিবে। 

আবশক হইলে, তৎপূর্ব পত্রদ্ধারা সমুদয় সদস্তের মত গ্রহণ করা৷ হুইবে। 

৯৭। পরিষদের উদ্দেশ্ঠান্ুকূল নির্দিষ্ট ও প্রচলিত কাধ্য ব্যতীত অন্ত কোন নূতন কাধ 
করিতে হইলে, কাধ্য-নির্বাহুক-সমিতিকে বিশেষ বা মাপধিক অধিবেশনে সমবেত সদস্তগণের 

মত গ্রহণ করিতে হইবে । 

বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখাগঠনের নিয়মাবলী 
১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেগ্ত-সিদ্ধি ও বলবুদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শাখা- 

পরিষৎ স্কাঁপত হইতে পারিবে । এক জেগার মধ্যে একাধিক শাখা স্থাপিত হইবে না। যদি 

কোনও জেঙগাতে সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেস্ানুষায়ী একাধিক সভা স্থাপনের আবশ্যক হয়, 
তবে তাহাদের মধ্যে একটিই সাহিত্য-পরিষদের শাখা বলিয়া গণ্য হইবে ও অন্যান্য সভাগুণি 

সেই শাখার শাখারূপে পরিগণিত হইবে । এই সমস্ত সভার মধ্যে কোন্টি পরিষদের শাখা 
হইবে, তাহ! সেই সকল সভার কর্তৃপক্ষগণ পরামর্শ করিয়! স্থির করিবেন। যদি তাহারা তাহ 
স্থির করিতে না পারেন, তাহ। হইলে মুল-পরিষৎ স্থির করিয়। দিবেন । 

২। স্থানের নামানুসারে এঁ শাখ! প্বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, _-শাখা” এই নামে পরিচিত 

হইবে। 
৩। শাখার উন্দেস্ত ও কার্য প্রণালী সর্বাংশে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেস্টার্দির অস্কল 

হইবে। রাঞ্জনীতি, সমাজ-সংস্কার বা ধন্ম-সংস্কার বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন শাখা 

কোনরূপে লিপ্ত হইবেন না। 

৪। বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা-ভাষ৷ ও বাঙ্গালা-সাহিত্যের অন্ুণীলন এবং উন্নতিসাধন 

পরিষদের উদ্দেশ্ত। এই উদ্দেশ্ত-সাধনের জন্য প্রধানতঃ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি- 
শাস্ত্রের আলোচনার সহিত শাখা-পরিষৎসমূহ বিশেষভাবে মিয়লিখিত ০৪ অবলম্বন 

করিবেন ?-- 
কে) স্থানীয় প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও প্রকাশ এবং ইহার এরি | 
(খে) গ্থামীয় প্রাচীন গ্রস্থকারদিগের জীবন-চরিত, প্রতিকৃতি ও অন্যান্য বতিনিদপন 

সংগ্রহ । 

1) গ্রাম সাহিত্য, ছড়া, প্রবাদ, ব্রতকথা, উপকথা, গীত, কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ । 
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(ঘ) স্থানীয় ভাষায় চলিত প্রাদেশিক শবব-সংগ্র5 এবং তৎসহ কুবি, শিল্প, ব্যবসায়, গৃহ 
সজ্জা, উত্তিদ, জীব প্রভৃতি সংক্রান্ত পারিভাষিক শবের সংগ্রহ। 

(ও) সর্বনাম, ক্রিয়াপদ প্রভৃতির উত্তর বিভক্তি-যোগে প্রাদেশিক রূপতেদ সম্কলন। 

(চ) স্থানীয় ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহ 
(ছ) স্থানীয় ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব সংগ্রহ এবং তৎসহিত তীর্থস্থান, মন্দির, হূর্গ প্রভৃতির 

ছায়াচিত্রাদি-সহ বিবরণ সংগ্রহ এবং দেবমূত্তি, খোদিত-লিপি, তাত্শাসম, মুদ্রা 
প্রভাতির সংগ্রহ । 

(জ) স্থানীয় ধন্্সম্প্রদায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির ব| সম্ীদায়ের সামাজিক আচার-ব্যবহার 

ও উৎসবাদির বিবরণ সংগ্রহ । 

(ব) প্রাচীন ও আধুনিক শিল্প ও নিনিধ কলাবিগ্ঠার বিবরণ ৫ নিদশন সংগ্রহ । 
(4) স্থানীয় জীব ও উদ্ছিদাদির বিণরণ সংগ্রহ । 

রষ্টব্য-_-উপরোক্ত সংগৃহীত দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য শাখা-পরিষৎ চিত্রশাল। স্থাপন দির 

পারিবেন। যদি চিত্রশাল! স্থাপিত ন| হয়, তবে সংগৃহীত ধরবাদি মুল-পরিষদের 

চিত্রশালাতে পাঠাইয়। দিতে হইবে। 

৫। শাখার সমুদয় কার্ধা, বিশেষ আবশ্যক না হইলে, বাঙ্গাল! ভাষার দাহাযো নির্ববাহছিত 
হছইবে। 

৬। মূল ব্লীয়-সাহিত্য-পরিষদের মদন্ত না হইলে '.71নও বাক্তি শাখা-পরিষদের সম্পাদক 
£ইতে পারিবেন না | 

৭। শাখা-পরিষদের কম্মচারী ও কার্যা-নির্ব।5ক-সমিতির নিয়োগ বিষয়ে মুল-পরিষদের 
নিয়ম যথাসম্ভব অনুস্যত হইবে। 

' ৮। শাখা-পরিষদের নিয়মাবলী মুল-পরিষদে অনুমোদিত হওয়া আবশ্তক। এইরূপ 
অনুমোদিত নিরমাবলীতে যখন কোন সংশোধন বা পরিবর্তন আবশ্তক হইবে, তখন তাহা মূল- 

পরিষদের অনুমোদিত করাইয়া! লইতে হইবে । 

৯। পরিষদের উদ্দোশ্ট্রের প্রতিকূল ন! হইলে অথব! বিশেষ কারণ না থাকিলে, শাখার 

কাধ্য-প্রণালীর স্বাধীনতায় মুল-পরিষৎ কোন ব্যাঘাত দিবেন না। | 

১*। প্রত্যেক শাখা-পরিষৎ মূল-পরিষদের নিয়মাধলীর ৩১ ধারামুধায়ী মূল-পরিষদের 
কার্যয-নির্বাহক-সমিতিতে একজন প্রতিনিধি মনোনয়ন ও নির্বাচন করিবেন। এ প্রতিনিধি 

শাখা-পরিষদের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অন্যতম সদন্ত হওয়া আবহক | 

১১। প্রতি বৎসর বৈশাখের প্রথমার্ধ মধ্যে শাখা-পরিবদের সম্পার্ক গত বৎসরের ক্কৃত 

কর্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, সদস্তগণের ও কর্ণচারিগণের নাম এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সহ সংক্ষিপ্ত 

কাধ্যবিবরণ মূল-পরিষদের সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিবেন। মূল-পরিষদের সম্পাদক 

ওঁ কার্ধ্য-বিবরণী সম্পূর্ণ বা সংক্ষিপ্ত ভাবে মূল-সাহিত্য-পরিষদের কার্ধ্য- বিবরণীর পরিশি-রগে 

পরিষৎ-পঞ্জিকায় প্রকাশ করিবেন। 
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১২। যুল-সাহিতা-পরিষদের কাণ্য-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশানূসারে সাহিত্য-পরিষং- 

পত্রিকা, সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! ও পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রস্থাবলীর দুই খণ্ড প্রত্যেক 
শাখা-নভ। বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন এবং শাখ|-সভার প্রকাশিত পত্রিকা ও ও গ্রন্থাদিও মুল- 
পরিষৎকে এই নিয়মে দিতে হইবে। 

১৩। মূল-পরিষদের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির নির্ধারিত বিশেৰ ব্যবস্থা ন! থাকিলে মূল ও 

শাখা"পরিমদের মধ্যে কোনও আধিক সম্বন্ধ থাকিবে না । 

১৪। মুল-পরিষদের সদস্তগণ মূল-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী যে নির্দিষ্ট কম মূলো 
'পাইয়। থাকেন, শাখা-পরিষদের পদন্তগণও সেই মূলোর উপর টাকায় চারি আনা মার অধিক 
মূল্য দিলে সেই সকল গ্রন্থ পাঁইবেন। 

১৫। প্রতি বংসরের আরম্তে মুল-পরিষদের কার্মা-নির্বাহক-সমিতির নির্দেশান্ুষাযী 

পরিষদের উদ্দেন্টানুকূল কোনও কার্যের তার শাখা-পরিষৎকে গ্রহণ করিতে হইবে। 
১৬1] প্রতি বৎসরে অন্ততঃ একবার মূল-পরিষদের নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি শাখা-পরিষং 

পরিদর্শন করিবেন। 

১৭। উক্ত পরিদর্শনের ফলে যদি দেখ! যায় যে, কোন শাখা-সভা৷ উপধুগপরি তিন বংদর 

নিয় অনুসারে কার্ধ্. করিতেছেন না, তাহ! হইলে, মুল-পরিষদের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি মে 

শাখাকে শাখা-সভার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন। 
:১৮। কোনও দত! এই সকল নিয়মে স্বীকৃত হইয়া মূল-পরিষদের শাখারূপে গণ্য হইবার 

জন্য আবেদন করিলে, মূল-পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতি. সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়। 
উপযুক্ত মনে করিলে, সেই সভাকে প্রথমতঃ ৫ বৎসরের জন্য অস্থারিভাবে শাখারূপে গণ্য 

করিবেন। তৎপরে এই ৫ বৎসরের কা্যকারিত| দেখিয়৷ উপযুক্ত বোধ করিলে, উহাকে 
স্থাি শাখারূপে গণ্য কর! হইবে এবং বদি এ ৫ বৎসরে কার্য-কারিভার অভাব দেখ যায়, 

তাহা হইলে কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি উহাকে শাখার অধিকার. হইতে বঞ্চিত করিতে গারিবেন। 
১৯। কাধ্যশনির্বাহক-নমিতি আবশ্তক হইলে শাখা-সভাগুলির সহিত শরামর্শ কথির। 

এই নিরমাবলী সংশোধন করিতে পারিবেন।.. 

ৃ  বঙ্গীয়-দাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলী 
8০8 টি 9 রর “বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মিলন” নামে অভিহিত হইবে | 

- ই. সুধীগণের মধ্যে ভাব-বিনিষয়, বিবিধ শাস্ত্রের. আলোচন। ও প্রচার, বাঙ্গাল! দেশ ও 

'ৰার্জালী-জাতি সবক. স্থাণীয় অনুসন্ধান দ্বার সর্ববিধ তথ্য নির্ণয় এবং. আনগণের মধ্যে 

সাহিত্যান্গরাগ ও জানের বিস্তার বঙ্গীর-সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেস্ট বলিয়া গর্রিগপিত্র হইবে । 
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ও। সাঁছিত্য-সম্মিলনের প্রতোক অধিবেশনে সাহত/সেবী ও সাহিতান্ুরাশী ব্যক্তিধাত্রই 
যোগ দিতে পারিবেন। এই সাহিত্য-সদ্দিলনে যাহারা অসিবেন, তাহারা সাধারণতঃ 
নিয়লিখিত চারি শ্রেণীর লোক হইবেন,-_ 

ফে) প্রতিনিধি--বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্তক নির্বাচিত গ্রতিনিধিবর্গ। 
(খে) নিমস্ত্রিত-_অভ্যর্থন৷ সদিতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিব্গ | 
গে) সাহিত্যান্গরাগী-_যে সকল সাহত্যানুরাগী ব্যক্তি স্বয়ং উপন্তিত হইবেন। 
ঘে) সাধারণ দর্শকবৃন্দ। 

৪। বিভিন্ন সাহিত্য-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত যে সমস্ত প্রতিনিধি সম্মিলনে উপস্থিত 
হইবেন, ত্রাহাদ্দের প্রত্যেককে ২২ দুই টাকা হিপাবে অভ্যর্থনা-সমি হতে টাদ। দিতে হইবে। 
ধাহারা এই চাদা দিবেন, তাহার! নিম্নলিখিত বিশেষ আঁধকারগুলি পাইবেন,__ 

কে) সনম্মিলনে উপস্থাপিত প্রস্তাবাদি বিচারকালে মতামত প্রদান। 

খে) সন্মিলনের কার্ধ্য-বিবরণ এক খও বিনামূল্যে প্রাপ্তি ৷ 

৫। যে সমস্ত সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুর।গী ব্যক্তি কোন মঙা-সমিতির গ্রতিনিধির্ূপে 
সম্মিলনে আসিবেন না, অথবা ধাহার! অভ্যর্থনা-সমিতি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া! আসিবেন, তাহার! 
প্রতিনিধিগণের পূর্বোক্ত ছুই অধিকার পাইবেন না, কিন্তু সপ্মিলনে বা তাহার শাখায় যে সমস্ত 
প্রবন্ধ পড়া হইবে, তাহার আলোচনায় যোগদান পক্ষে কোন বাধ! থাকিবে না। 

৬। এই সম্মিলনের অধিবেশন প্রতি বৎসর ভিন্ন তিন স্থানে হইরে। সাধারণতঃ কোন্ 
বসর কোন্ স্থানে সম্মিলনের আধবেশন হইবে, তাহ। পূর্ববর্তী অধিবেশনেই স্থির করিতে 

হইবে। 

৭। সম্মিলনের সমস্ত কার্ধ্য বাঙ্গালা-ভাষায় নির্বাহিত হইবে। তবে যদি কেহ বাঙ্গালা- 

ভাষায় স্বীয় বক্তবা প্রকাশ করিতে অক্ষম হন, তবে সভাপতি মহাশয় ইচ্ছা করিলে, তাহাকে 

তাহার ইচ্ছামত ভাষায় তাহার মনোভাব প্রকাশ করিতে দিতে পারিবেন । 

৮। এই সনম্মিলনের সমস্ত কার্য পরিচালনের জন্য এ্রতি বংসর অন্যান ৬* জনকে লইয়া 

“সাধারণ-সন্মিলন-সমিতি” নামে একটি সমিতি গঠিত হইবে। প্রতি বৎসর সম্মিলনের শে 
বৈঠকে পরবর্তী বংসরের জন্য উক্ত সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সদন্তগণ নির্বাচিত হইবেন। 
বীয়-সাহিভ্য-পরিষদের কার্ধ্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সভ্য 

হইবেন। 

৯। উত্ত প্রকারে নির্বাচিত সদন্তগণ বথাসম্তব শীঘ্ঘ আপনাদের মধ্য হইতে দশ জনকে 
নির্বাচন করিবেন এবং এ দশ জন সদন্ত বঙগীয়-সাহিত্য-পরিবদের কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির 
সহিত যুক্ত হইয়া! *সন্মিলন-পরিচালন-সমিতি” নামে সম্সিলনের যাবতীয় কাধ্য পরিচালন 
করিবেন। আবন্তক হইলে, সম্মিলন-পরিচালন-সামতি সাধারণ-সম্মিলন-সমিতির সহিত 

পরামর্শ করিয়। কাধ্য করিবেন। রব 

৯৮ 
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র্টব্য--ষদি এই নির্বাচিত দশ আনের মধ্যে কেহ বর্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভ্য থাকেন, 
তবে তাহার স্থলে অপর এক জন সভ্য সম্মিলন পরিচালন-সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত 

হইবেন। 

কে) সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি, পরিষদের কার্যয-নির্বাহক. সমিতির নিয়মান্ুসারে চলিবে 

এবং বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদ্দের সম্পাদ্কই “সাধারণ- সম্মিলন-দমিতি' এবং “সম্মিলন- 

পরিচালন-সমিতি' এতদুভয়ের সম্পাদকত!। করিবেন । 

(খ) কোন সম্মিলনের সভাপাঁত তাহার সভাপতিত্বে নির্বাচনের সময় রর পরবর্তী 
সম্মিলনের অধিবেশনে অন্য সভাপতির নির্বাচন পর্যন্ত সাধারণ-সন্মিলন-সমিতির 

সভাপতি থাকিবেন। বঙ্গীয়-সাহতা-পরিষদের সভাপতি সন্মিলন-পরিচালন-সমিতির 

সভাপতিরূপে গণ্য হইবেন। তীহাদের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্তবর্গের মধ্যে যে 

কেহ সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইতে পারিবেন। 

১০। যে বৎসর যে স্থানে এই সন্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই স্থানের অধিবাসিগণ 

সাধারণতঃ পূর্ব-সম্মিলনের অধিবেশনের পর্ন সম্মিপন-সম্বন্ধীর স্থানীয় সনন্ত কার্য স্ুচারুরূপে 
নির্বাহার্থ, একটি মত্যর্থনা-সমিতি গঠন করিবেন। 

১১। নিয়লিখিত কার্যযগুলি অভ্যর্থনা-সমিতির কর্তব্য মধ্যে গণ্য হইবে ;-_- 
কে) সন্মিলনের সময়-নির্ধারণ। 

(খ) সন্মিলনে যোগ দিবার জন্য সাহিতাসেবীদিগকে ও সাহিত্য-সমিতিসমূহকে নিমন্ত্রণ । 

গে) উপস্থিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা, বাসাদির বাবস্থা এবং তাহার বায়-নির্বাহ | 

ঘে) সাধারণ দর্শকদিগের নিকট কোনরূপ টিকিট বেচিয়! প্রবেশিক। লওয়। হইবে কি ন 

এবং লইতে হইলে কি হারে লইতে হইবে, তাহ স্থির কর] । 

ডে) সম্মিলনের সভাপতি-নির্বাচন। 

(চ) সম্মিলনের আলোচ্য বিষয় ও কার্ধ্য- প্রণালী নির্ধারণ । 

ছে) সম্মিলনে সর্ববিধ শৃঙ্খলা-রক্ষার ব্যবস্থা । 

জে) অধিবেশনের অন্ততঃ ছুই মাস পূর্বে সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্মতি লইয়৷ 

নানা স্থানে প্রচলিত সংবাদপত্রে নির্ধারিত সময় ঘোষণা । ' 
(ঝ) অধিবেশনের অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে আলোচনার অন্ত বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ ও 

প্রস্তাবাদি পাঠাইতে সাধারণকে আহ্বান। 

(4) যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই প্রদেশ সবব্ধীয় স্থানীয় তত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 
' ও বিবরণাদি সংগ্রহ 

(টি) সম্মিলনের সম্পূর্ণ কার্য্য-বিবরণ প্রস্তত করিয়! অনুমোদনার্থ সন্মিলন-পরিচালন- 

- সমিতিতে অধিবেশনের পর ছুই মাস মধো প্রেরণ ও তাহা! প্রকাশার্থ অর্থ সংগ্রহের 
* ব্যবস্থা । সি 
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অদ্যর্থনা-সমিতি এই সমস্ত কার্যা সম্বন্ধে ও আলোচা বিষয়াদি নিরূপণে সন্মিলন-পরিচালন- 
সমিতির সহিত আবশ্বকমত পরামর্শ করিয়া কার্ধ্য করিবেন । 

১২। অভ্যর্থনা-সমিতি কর্তৃক ধাহার! প্রবন্ধ-রচনার জন্য আহত হইবেন বা তথা-সংগ্রহে 
নিযুক্ত হইবেন, তাহাদিগকে স্ব স্ব রচনা! ও সংগৃহীত বিষয়াদি সম্মিলনের অধিবেশনের অন্ততঃ 
এক পক্ষ পূর্বে অভ্যর্থনা-সামতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়! দিতে হইবে এবং তাহারা প্রবন্ধের 
সহিত সংক্ষেপে প্রবন্ধের সার সঙ্কলন করিয়৷ এ প্রবন্ধের সহিত পাঠাইবেন। 

১৩।" অন্যূন ছুই দিন এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। যদি প্রয়োজন হয় এবং সময়ের 
স্থবিধা থাকে, তবে ছুই দিনের অধিক দিনও অধিবেশন হইতে পারিবে; তবে তাহা প্রথম 
হইতেই বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে । 

১৪। অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে নির্বাচিত সভাপতি, উপন্থি ত সভ্যগণ অথবা তাহাদের 

গ্রতিনিধিগধকে লইয়া বিষয়-নির্বাচন-সমিতি গঠন করিবেন। এই সমিতি আলোচা বিধয়- 

গুলির সময়োচিত আলোচন! ও আবশ্যক হইলে সম্ভবমত পরিবর্তনার্দি করিতে পারিবেন। 

১৫। কার্য্যের স্থুবিধার্থ এট সম্মিলনের কার্য আলোচ্য বিষয়ান্ুসারে নিয়লিখিত ৪ ভাগে 

বিতক্ত হইতে পারিবে । প্রয়োজন ও সুবিধা হইলে একই সময়ে একাধিক শাখার অধিবেশন 

হইতে পারিবে । 

কে) দাহিত্য-শাখা (কাব্য, ভাষাতত্ব, প্রাচীন সাহিত্য প্রভৃতি )। 

(খ) দর্শন-শাখা। | 

(গ) ইতিহাস ভূগোল শাখা ( ইতিহাস, সমাজতন্ব, প্রদ্র-তত্ব, ভূগোল প্রভৃতি )। 
(ঘ) গণিত ও বিজ্ঞান-শাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভৃবিষ্ঠা, 

শিল্প, চিকিৎসা-বিষ্ঞ/ ও কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতি )। 

১৬। বিষয়-নির্বাচন-সমিতি উক্ত চারি বিভাগের কার্ধা সুশৃঙ্খলতার সহিত নির্বাহের 

ভার কতকগুলি বিশেষজ্ঞের প্রতি দিতে পারিবেন । এতত্তিন্__ ্ 

(ক) প্রাপ্ত প্রবন্ধ ও রচনাদি হইতে সম্মিলনে পাঠের জগ্ঠ 'গ্রবন্ধাদি নির্বাচন করিবেন। 
(খ) পাঠ্-প্রবঙ্ধের আকার বিবেচনায় পাঠের সময় পরিমিত করিয়া দিবেন। 

১৭। নিম্নলিখিত কার্ধ্যগুলি সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির কর্তব্য মধ্যে গণ্য হইবে, 

(ক) পূর্ব-সম্মিলনে নির্ধারিত প্রস্তাব এবং স্থানায় অভ্যর্থনা-সমিতি বা অপর কোন 

সমিতি কিংবা! কোন বিশেষ কার্য্য-সম্পাদনের উদ্দেশে সম্মিলনের বৈঠকে গঠিত কোন 

বিশেষ সমিতির প্রতি যে সকল কার্ধ্যভার অপিত হইবে, সেই সমস্ত বিষয় কার্যে 

পরিণত করিবার চেষ্টা ও পরবর্তী সম্মিলনে তাহাদের ফলাফল ভ্তাপন। 

(খে) সম্মিলনের অধিবেশনের পর ছয় মাস মধ্যে তাহার কার্ধয-বিবরণ মুদ্রপ-ব্যবস্থা। 

১৮। অভ্র্থনা.সমিতি ও কার্যের ভার-প্রাপ্ত অপরাপর সমিতি আপন আপন কার্য 
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সম্পন্ন করিয়া, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্তী সম্মিলনে উপস্থাপিত করিবার জন্ত আগামী অধি- 
বেশনের অন্ততঃ ছুই মাস পূর্ব সম্মিলন-পরিচালন-সমিতির সম্পাদককে পাঠাইয়! দিবেন। 

১৯। এই সম্মিলনের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে প্রাদেশিক সাহিতা, পুরাতত, 
প্রান্কৃতিক-বিজ্ঞান, প্রদ্ব-তত্ব প্রভৃতি সংক্রান্ত ও তদ্ধিধ অন্ঠান্ঠ দ্রব্য সংগৃহীত হইয় প্রদর্শনীর 
আকারে প্রদর্শিত হয়, সে জন্য অভার্থনা-সমিতি যত্ব করিবেন। 

২০। এই প্রদর্শনীতে সংগৃহীততদ্রব্যাদি যাহাতে সুরক্ষিত হয়, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি 
অভ্যর্থনা-সদিতির সাহাযো তাহার ব্যবস্থ। করিবেন। 

২১। আবশ্যক হইলে, সম্মিলন-পরিচালন-সমিতি ও সাধারণ-সম্মিলন-্মিতি একযোগে 
এই সকল নিয়মের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করিতে পারিবেন, কিন্তু সে সমস্ত অব্যব- 
হিত্ত পয়ধর্তী সম্মিলনের অধিবেশনে অনুমোদিত করাইয়া লইতে হইবে। 

'২২.। কোন ধর্শ, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধে এই সম্মিলনে আলোচনা হইবে না। 

১৩২৩ বঙ্গাব্দের কাধ্য-নির্বাহক-মমিতি 
সভাগতি-_শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্্র বস্থ সি এস আই, সি আই ই, এম্ এ, ডি এস্ সি 

সহকারী সভাপতি-_ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ 
রাজারাও » যোগীন্দ্রনারার়ণ রায় বাহাছর 

মাননীয় ডাক্তার » দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী সি আই ই,এম্ এ, বি এল্, এল্ এল্ ডি 
মহামহোপাধ্যায় » হরপ্রসাদ শান্ত্রী সিআই ই, এম্ এ 

কুমার » শরৎকুমার রায় এম্ এ 

» রামেন্ত্রন্ন্মর ত্রিবেদী এম্ এ 
মহারাজা » জগদিন্ত্রনাথ রায় বাহাদুর 

মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়টাদ্ মহাতাব. বাহাছুর কে সি এদ্ আই, 
কে সি আই ই, আই ও এম্ 

সম্পাদক-_ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শ্রীক, এম্ এ, বি এল্ 
সহকারী সম্পাদক--্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত 

.*. মৃণালকান্তি ঘোষ 
» নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

» স্থুরে্রনাথ কুমার(১) 
»॥ খগেজনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি : 



ডাঃ আবছুল গফুর সিদ্দিকী(২) 

ধনাধ্যক্ষ_ শ্রীযুক্ত প্র্থলনাথ ঠাকুর 
গ্রন্থাধ্যক্ষ-_ ঠ 

চিত্রশালাধাক্ষ-_ » 

ছাত্রাধ্যক্ষ-_ 

পত্রিকাধ্যক্ষ--মহামহে 

খ্ 

9 

প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধাম্ন এম্ এ 

নীলমণি চরুনর্তী এম এ(৩) 

রমেশচন্দ্র মন্ুমদার এম্ এ(৭) 

নগেন্দ্রনাথ বন্থ গ্রাচযবিগ্ভামহার্ণব(৫) 
কালিদান নাগ এম্ এ(৬) 

অমূল্যচরণ বিগ্তাভৃবণ(7) 

পাখ্যায ডাঃ যুক্ত সতীশচন্্র বিছা এম্ এ, পি এইচ ডি 
কার্্য-নির্বাহক-সমিতির সদহ্যগণ__ 

শ্রীযুক্ত হীরে ন্ত্রনাথ দত্ত বেদান্তরদ্ব, এম্ এ, বি এল্ 

নগেন্দ্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিস্যামহাব (৮) 

থগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ 

ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ (৯) 

কালীপ্রপনন দাশগুপ্ত এম এ (১০) 

স্ুণীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্(১১) 

অধোরনাথ ঘোষ এম্ বি (১২) 

স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ (১৩) 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ৫১৪) 

হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম্ এ 

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ 

চারুচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 

হেমে্্প্রসাদ ঘোষ বি এ 

রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ 

বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ 

অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ (১৫) 

হেমচন্ছ্র সরকার এম্ এ 

মন্মথমোহন বঙ্গ এম্ এ 

যোগেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত নি এ 

বামীনাথ নন্দী 

দুর্গীচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্ঘ 

কেশবচন্দ্র গুণ এম্ এ, বি এল্ 



১৪২ সাহিত্য-পরিষ-পঞ্জিকা 

ডাঃ শ্রীযুক্ত সৌরীন্ত্রকুমার গুপ্ত এম্ এ, বি এল, পি এইচ. ডি, জনা 
মৌলবী রওসন আলী চৌধুরী 

শযুক্ত রমেশচন্্র মজুমদার এম্ এ(১৬) 
» হরিদাস চট্টোপাধ্যায়(১৭) 

শাখাসভার প্রতিনিধিগণ 

» সুরেন্দ্র রার চৌধুরী 
» বোধিসত্ব সেন এম এ, বি এল্(১৮) 

» হরিনাথ ঘোষ বি এল্ 

» নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ এস্ এল্ 

১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্বাহক-সমিতি 
সভাগতি 

যুক্ত শ্তার জগদীশচন্্র বন্থ, কে টি, সি এস্ ই, দি আই ই, এম্ এ, ডি এস সি 
৯৩ আপার সাকু'লার রোড। 

সহকারী সভাগতিগণ 

জীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৮৫ গ্রে সীট । 
» রাজ! রাও যোগীন্ত্রনারায়ণ রায়বাহাছ্র, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ । 

মাননীয় মহারাজা স্তার শ্রীযুক্ত মণীন্্রচন্্র নন্দী বাহাছুর কে সি আই ই, 

কাসিমবাজার, মুর্শিদাবাদ । 

মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্ত্রনাথ রায়বাহাছুর, ৮ বেলভেডিরার রোড। 
মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্তার শ্রীযুক্ত বিজয়টাদ মহাতাব বাহাহুর, কে সি এস্ আই, 

কে সি আই ই, আই ও এম, বর্থমান। 

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ববাধিকারী কুরি-রদ্ব, এম এ, বি এল্, 
এল্ এল্ ডি, মি আই ই, ২০ স্থরি লেন। 

রগ ৩ এরা ০ - ০০০৯৯৪৩২৯৬৯ 
রষমধো (১) (৩) (8) (৬) চিন্িত কর্দাধাক্ষগণ পদত্যাগ করার ভাহাদের স্থলে (২) (৫) (+) চিহিত সান্ুগণ 

কর্দাধ্ক্ষ নির্বাচিত হম। 

রম্য কার, নির্্বাহক-সমিতির (৮) (১) (১৬) চিফিত সতাগগণ কর ক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় এবং (১৪) ও 
(৯) চিহিত সভাগণ পত্যাগ করায় ডাহাদের স্থলে যথাক্রমে (১৩) (১২) (১৭) চিহ্িত সভাঙ্গণ ও (৯) (১০) (১১) 
চিনির মতাগণ নির্বাচিত হন। 



সাহিত্য-পরিষগু-পঞ্জিকা ১৪৩ 

মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত হরপ্রসাধ শাস্ত্রী সি'আই ই, এম্ এ, ২৬ পটলডাঙ্গ। ই্রীট | 
স্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে টি, ডি লিট, *্শীন্তি-নিকে তন”, বোলপুর, বীরভূম । 

সম্পাদক 

| শ্রীযুক্ত রায় যতীজ্্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ এম্ এ, বি এল্, কুীঘাটা, ব্রাহনগর । 

সহকারী সম্পাদকগণ 

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, প্দীনধাম, ৬ দীনবন্ধু লেন। 

» হেমচন্ত্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, ৭১।৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। 

» কিরণচন্দ্র দত্ত, “লক্মীনিবাস”, ১ লঙ্গমীদত্ত লেন। 

»  খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ( এটর্ণি), ১২ মদননোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন। 

ডাঃ আবছুল গফুর সিদ্দিকী, ১ এ কয়সার গ্বীট। 

পত্রিকা ধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত রামেত্দ্রন্ন্দর বেদী বিগ্ভাসাগর এম্ এ, ৮ পটলাগাঙ্গ। '্ীট, 

€ জেমো, কান্দী, মুশিদাবাদ | ) 
কোবাধ্যক্ষ 

শীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর, ১ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ক্ীট । . 
্রস্থাধ্যক্ষ 

শ্রীযুক্ত স্থশীলকুমার দে এম এ, বি এল্, ২ ডফ. লেন। 
চার।ধান্গ 

শ্রীযুক্ত নুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ৩ স্ুকিয়াস রে । 
র চিএশালাধ্যকষ 

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সি আই ই, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। 
কার্য-নির্বাহক-দমিতির সভ্যগণ 

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদাস্তরত্ব, এম্ এ, বি এল্, ১৩৯ কর্ণওয়ালিস্ স্ত্রী । 

» চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ১৪৮ রসা রোড । 

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্ভাভূষণ এম্ এ, পি এইচ. ডি, 
২৬১ কানাইলাল ধর লেন। 

শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, ২1১ রামধন মিত্রের ফেন। 
» নগেন্দ্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিগ্ভামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি, ৯ বিশ্বকোষ লেন। 
» রায় চুনীলাল বন্থু বাহাছর এম্ বি, এফ. সি এস, ২৫ মহেন্দ্র বহর লেন। 

» হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, ১*৬।২ শ্যামবাগার স্রীট। 
» যোগব্্রনাথ সমাদ্দার বি এ, এফ আর ই এস্/ এফ. আর হিষ্ট এস, 

এম্ আর এম্ এ, অধ্যাপক, পাটনা কলে, বাকীপুল্স | 



১৪8৪ সাহিত্য-পরিষ্-পঞ্জিকা 

শ্রীযুক্ত রমাগ্রসাদ চন্দ বি এ, বরেন্ত্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক, ঘোড়ামারা, রাজসাহী। 

পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি এ, ১৩ দাসের লেন, বহুবাজার। 
ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, ডি এম্ সি, ( এডিন ) এফ. আর এম্ ই, 

এফ. এল্ এস্, ১২ লোয়ার সাকু'লার রোড। 
অমুল্যচরণ ঘোষ বিগ্াতৃষণ, ৮২ মাণিকতলা স্ত্রীট | 

কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, ভায়া! নাটোর, লক্মণহাটা, রাজসাহী। 
রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহার এম্ এ, বি এল্, “দীনধাম”, ৬ দীনবন্ধু লেন। 
মুণালকাস্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্যের লেন। | 

ডাঃ অন্ুকূলচন্ত্র সরকার, এম্ এ, পি এইচ ডি, অধ্যাপক, কেমিক্যাল লেবরেটরী, 
: প্রেমিডেন্সী কলেজ। 

চারুচন্দ্র বন পুরাতত্বভৃষণ, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন। 

বিনয়কুমার সেন এম্ এ, প্রেসিডেন্দি কলেজের অধ্যাপক, ২৫।১ মোহনবাগান রো। 
কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল্, ৪* চাঁষাধোপাপাড় স্বীট। 

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ৭৫১এ হরি ঘোষ স্্রী। 
শাখ।-পরিষদ্ের প্রতিনিধিগণ 

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র রায়চৌধুরী, সগ্ঠপুফরিনী, গ্যামপুর, রপুর। 
» অনুকৃলচন্ত্র রায় বি এ, কুমিল্লা । 

* আগুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, কটন কলেজের অধ্যাধক, গৌহাঁটী, আদাম। 
মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, অফিস্ অব. দি ইনম্পেক্টর অব স্থুলস্, চট্টগ্রাম। 
শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী, জমিদার, বরিশাল । 

পর্রিকা-পরিচালন-সমি(5 (১৩২৩) প:ত্রক।-পরিচালন-সমিতি (১৩২৪) 

১। শ্রীযুক্ত মার জগদীশচন্ত্র বন্ু ১। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বন 
২। . » নগেন্দ্রনাথ বন ২। » রামেন্ত্রন্ন্দর ত্রিবেদী 
৩।  * হে গন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৩।  » হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

» রাথালদান বন্দ্যোপাধ্যায় ৪1 » রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্্র ৫। » নগেন্্রনাথ বঙ্গ 

বিস্তাত্ষণ ৬। » হীরেন্ত্নাথ দত 
৬। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী ৭1  » রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
ণ। 

৮ 

» হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত ৮। » হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত 
» নুরেন্দ্রনাথ কুমার ৯।  » স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৪০০টি ভিউ উিঠি এটি * জীযুক্ত রাখাল বাবু পত্রিক-পরিচালন-সমিতির মদস্ত-পদ ভাগ করার তাহার স্বলে ইবুক হগেজনাখ 

বহু. মালয় নির্বাচিত হন।. 



সাহুত্য-পরিষত-পণ্ডিকা ১৪৫ 

.পুপ্তকালয়-সামতি-(১৩২৩) পৃণ্ত +ালর-সমিতি (১৩২৪) 

১। শ্রীযুক্ত ডাঃ. জগদীশচন্দ্র .বস্ধ ১। সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তু. 

২।  * মন্থনাথ রুদ্র ২। মহামহোপাধায় শ্রাযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
৩।  » স্ুরেন্দ্রনাথ কুমার ৩। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
৪1 » মুৃণালকাস্তি ঘোষ ৪1  » মন্মথনাথ রুদ্র 

৫।  *« বাণীনাথ নন্দী ৫| ৮ বসন্তরঞ্জন রায় 

৬। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিগ্াতুষণ ১।  » কেশবচন্দ্র গুপ্ল 

৭। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্ধ ৭।  » বাণীনাথ নপ্দা . 
৮। * চারুচন্দ্র বন্থ ূ ৮1  » রার মণান্দ্রনাগ চৌধুরী 

৯।  » খগেন্্রনাথ মিত্রা. ৯।  » স্থশীলকুমীর দে ( গ্রগাধাক্ষ ) 
১০। * খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
১১। » কিরণচন্দ্র দত্ত 

১২। ০৯» হেমচজ্র দাশগুপ্ত 

১৩। ৬ কেশবচন্ত্র গুপ্ত 

১৪1  » রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
১৫।  *« প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

(গ্রস্থাধ্যক্ষ ) 

ছাপাখানা-সমি1গ ০১৩২৩) ইাপথান।- সমিতি (১৩২৪) 

শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশগুপ্ত শ্যুক্ত বাণীনাথ নন্দী 

» জলিতাপ্রসাদ দত্ত * ললিতা প্রসাদ দ্ড 

» মম্মথমোহন বস্থ এ. মন্মথমোহন বন 

ডাঃ আবছুল গফুর সিদ্দিকী » চারু বগা. 

শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ ( সম্পাদক ) ডাঃ আবছুল গফুর সিদ্দিকা ( সম্পাদক ) 

১৩২৩, ১৩২৪, ১৩২৫ বঙ্গাবের জন্ত গ্রস্থ প্রকাণা্খ গরামর্শ-সামতি 

কে) প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-সমিতি-_ 

মহামহোপাধ্যায় প্ীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বস 

জ্ীযুক্ত হর়প্রসাদ শাস্ত্রী » বসস্তরঞ্জন রায় 

» রামেজনুন্দর ত্রিবেদী » মৃণালকান্তি ঘোষ 

১৬৪ 



১৪৬ 

খে) দর্শন-সমিতি-_ 

মহামহোপাধ্যায 

শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
মহামহোপাধ্যায 

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্তর বিস্াতৃষণ 

ডাঃ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্রনাথ শীল 
» হীরেক্্রনাথ দত্ত 

» রায় বতীন্তরনাথ চৌধুরী 

(গ). গণিত ও বিজ্ঞান-সমিতি__ 

' শ্রীযুক্ত ডাক্তার জগদীশচক্্র বস্থু 

ঞ »  প্রফুল্লচন্দ্র রায় 

সাহিত্য-পরিধত-পঞ্জিকা 

সার যুক্ত গুরুণাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত রামেক্নন্দর তরিবেদী 

». হেমচন্ত্ দাশগুপ্ত 
» শিশিরকুদার মি 

ঘে) ইতিহাস ও পরদ্ধততব-সমিতি__ 

মহামহোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী 
» অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 

* নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ 

» যছুনাথ সরকার 
» রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 



ভিভীন্স হুড 

ঘাবিংশ বার্ষিক কার্্য-বিবরণ 
কী ১৩২৩ বঙ্গাষে বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দ্বাবিংশ ব্য অতিক্রম করিয়! ত্রয়োধংশ বর্ষে 

পদার্পণ করিলেন। গত বর্ষের কাধ্য-বিবর নিম্নে প্রদত্ত হইল। এ 

বঙেখরের পরিষদে আগমন 

আলোচা বর্ষে ৬ই মাশিন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত! লোকপ্রিয় লর্ড কারমাইকেল পরিষৎ 

মনিরে গ্থেচ্ছায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। পুর্ব বৎদরে ১৯শে মাঘ তারিখে তিমি পরিষৎ 

মন্দি় পর্নিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শে দিনকার তাহার অভ্যর্থনার বিধয়ণ গত 
বর্ষের কাঁ্য-বিবরণীতে একাশিত হইয়াছে । আর একবার অবসর-মত একাকী 'পরিষৎ 

মন্দিরে আসিয়! পরিষদের সংগ্রহ ভাল করিয়! দেখিবার ইচ্ছা! সেই দিনই গধর্ণর বাছাছর 
প্রকাশ করেন। এতৎকল্পে তাহার ইচ্ছান্ুসারে পরিষদের সভাপতি মহামছোপাধ্যায় ভ্রীযু 
হগ্রসাদ শাস্ত্রী, অন্যতর সহকারী সভাপতি শ্রীযুত রামেত্ত্রন্থন্দর ত্রিবেদী, সম্পাদক জীযুত 
রায় ঘতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, গ্রস্থাধাক্ষ ভ্রীযুত প্রবোধ- 

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কুমার শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্্র সিংহ, শ্রীযুত রাখালদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ও শ্রীযুত নগেজ্রনাথ বন্থু মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া লর্ড কারমাইকেল মছোদয়কে সসঙ্গানে 

পরিষদে গ্রহণ করিয়্াছিলেন। পরিষদের সংগৃহীত ভাঙ্করধ্যশিলের নিদর্শনসমূহ শ্রীযুত রা'খাল- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীযুত রবীন্দ্রনারার়ণ ঘোষ মহাশযদয় আমাদের লোকপ্রিয় শাসনকর্ত 

মহোদয়কে প্রদর্শন করাইরাছিলেন। শ্রীযুত বসস্তরঞ্জন রায় মহাশর পরিষৎ কর্তৃক লংগৃহীত 
পুথি এবং বাঙ্গাল| প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ দেখাইয়াছিলেন। এই সকল পুথি এবং প্রাচীন 
মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিয়। লর্ড কারমাইকেল বিশেয়ভাবে তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং পুথি ও দুভ্রিত 

গ্রন্থসমূহ সংরক্ষণের জন্ত পরিষদের অবলঘ্বিত পথ সমীচীন ও প্রশ্ত মলে কিয় করবা 
প্রকাশ করেন। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যা় শ্রীযুত হরএ্সাদ শালী - 'সহাশৈয 

এই স্ুযোগে তীহাকে প্রমেশস্বতি-ভবনের” তিত্তি স্থাপনের জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন 
এবং. লর্ড কারমাইকেল তাহাতে্বীকত হইয়াছিলেন। হই ঘণ্টা অবস্থানের পর বেলা*১২% 
টার, রহ রড ঝারমাইকেল পরিষৎ মন্সির ত্যাগ করেন। পরিষদের রসি: ধার দা | 

উট জঞ্জঠারিরৎ তাহার মিট চিরকতকট খাকিহেন। :- 



হ... সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

২... ঘর্গায় য্যেমকেশ মুস্তকী 

আলোচা বর্ষের চৈত্র মাসের ১৯শে তারিখে পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক এবং ইহার 

জন্ততম সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তী মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। 

উহার মৃত্যু পরিষদের পক্ষে যে কি প্রকার ক্ষতিকর ও শোকাবহ ঘটনা__ধাহারা পরিষদের 
কাধের -পলহিত কিছুমাত্র সংশ্লিষ্ট আছেন-_তীহার্!. তাহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন। 
ভিনি, পরিষদ্দের কাজে জীবন উৎসর্গ করিয়/ছিলেন বলিলে কিছুমাত্র অতুক্তি হয় না। 
প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টায় আজ পরিষৎ সাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে আদৃত ও পরিষদের শাখা- 
প্রশাখা বঙ্দদেশের অনেক স্থানে প্রসারিত এবং তাহারই একনিষ্ঠ সাধনার ফলে পরিষদের 

কার্য্যক্ষেতর আজ এত বিস্তীর্ণ হইয়। পাড়য়াছে। পরিষদের শৈশবাবস্থা৷ হইতে স্বর্গীয় মুস্তফী 
মহাশয় তাহার আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক দ্ধের দ্বারা পর্ষদের সেবা! করিয়! 

মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের যে প্রকার জলস্ত নিদর্শন দেখাইয়। গিয়াছেন, তাহ! বঙ্গবাসী 

মাত্রেরই আদর্শস্বরূপ হওয়। উচিত। তীছার় সেই আদর্শানুসরে আমর! সকলে পরিবদের 
সেবা করিতে পারিলেই তাহার শ্ৃতির প্রকুত্ত সম্মান করা হইবে, সন্দেহ নাই। পরিষদ্ই 

তাছার যথার্থ ম্থৃতিচিহ্ম এবং এই পরিষদের অন্ডিত্ব ও উন্নতির সহিত তাহার স্থৃতি চিরকাল 

বিজদ্ভিত. থাকিবে। তাহার স্থান সহসা ধে আর কাহারও দ্বারা অধিকৃত হইতে পারিবে, 

সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ | তাহার শোকে পরিষৎ আজ নিতান্ত মুহমান। তিনি পরিষদের 
উপর যেরূপ গ্গেহপ্রবণ ছিলেন, নিজের পরিবারের উপরও সেরূপ ছিলেন ন|--পরিষৎ তাহার 

সাধনার ধন ছিল--সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভেয় জন্য তিনি নিজ পারিবারিক ও সাংসারিক 

অবস্থার দিকে আদে। দৃক্পাত করিতে সমন্ন পাইতেন ন1। তীহার হুঃগ্থ পরিবারের সাহাধ্য- 

কলে এবং তাহার. স্বতি রক্ষার্থ পরিষৎ যৎসাশ্ান্ত চেষ্ট। করিতেছেন। গত ২৬শে চৈত্র 

তারিখে এই উদ্দেশে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়__সেই অধিবেশনের বিস্তৃত 

কার্য্য-বিবরণ ( শ্রীযুত রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কর্তৃক পঠিত প্রবন্ধ ও পরিষদের সদস্যগণের 

প্রতি আবেদনপত্র সহিত ) পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। এই কার্ধয-বিবরণী ত্বত্ত পুস্তিকাকারে 

মুত্রিত ও সদসাগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। | 

িনিিত সদস্যগণকে লইয়। শ্বগীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী-স্থৃতি-স মিস গঠিত হইয়াছে | 

| শ্রীযুত রামেন্রন্দর ্রিবেদী 
» নগেন্ত্রনাথ বন্ধ 

» হেমচন্ত্র দাশগণ্ত 

» নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

রায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 

: ককাসিমবাজারের মহারাজ! বাহাছর 

| কল ঝাল বে, ব্গীর-সাহিত্য-পরিষং একমাজ মাননীয় মহারাজ সার শ্রীধুত দত 
 নরী- বাহারের. খয়াততার়, বক নির্ভর করিয়া দাড়া! 'আআছেন। তাহার দান, সন্ধে 
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নূতন করিয়! বলিবার কিছুই নাই । পরিষদের বর্তমান গৃহ এবং যে স্থানের উপর নই 

গ্রতিষটিত, রমেশ-ভবনের নির্দিষ্ট ভূমি-_এই সকলই মহারাজের বদান্ততার প্রতৃত নিদর্শন 
আলোচ্য বর্ষেও মহারাজ বাছাছুয় তিনটি মহম্মপীয় সুবমুদ্রা পরিষৎকে দান করিয়াছে | 
তজ্ন্ত হার নিকট পরিষৎ বিশেষরূপে কৃতন্ত। 

লালগোল।র রাজ! বাছ।দুর 

অন্তান্ত বর্ষের সা আলোচ্য বর্ষেও লালগোলার রাঁভ1 শ্রীধুত রাও যে।গীজ নারায়ণ সায় 

বাহছুরের পরিষদের প্রতি স্নেহ এবং তাহার গ্রগাঢ় সাহিত্াহরাগের যে পরিচয় পাওয়া 
গিষ্নাছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পরিষদের কাধ/নির্কাহক-সম্িতি কৃতজ্ঞতার. সহিত 

জানাইতেছেন যে, পূর্ব পূর্বব বত্মরের স্তায় আলোচ্য বর্ষে রাজ! বাহাছর গ্রস্থাদি প্রকাশে 
পরিষংকে সাহায্য করিয়! বঙ্গের সাহিত্য-ভাগডার পরিপুষ্ট এবং পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। রাজ! বাঁহাছর পরিষদের স্থায়ী ভাগারে ১২৫০০ টাক দান কাঁরিতে প্রতি- 
শ্রুত ছিলেন । তাহার গতিশ্রুত ১২৫০২ ও আরও ৫০০২ মোট ১৩০০২ টাকার কোম্পানীর 

পাথর তই পা 2 ০৯ 

কাগজ তিনি পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এই সংবাদ গত বর্ষের কাধ্য-বিষরণ : 

মধ্যে সন্গিবিই হইয়াছিল। সম্প্রতি এই কাগলপ বহরমপুর ট্রেশারি হইতে আনাইয়| 

বেল ব্যাক্কে পরিষদের নামে জনা রাখা হইয়াছে । এই কোম্পানীর কাগজের শু 

আবশ্তক-মত উঠাইয়। আনিবার জন্ত কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতি সম্পাদককে ক্ষমত। .দিয়াছেন। 
রাজ| বাহাছুর আলোচ্য বর্ষে পরিষদের আয় বৃদ্ধিতে লাহাঘ্য করিবার জন্য পরিষদ্দের কতকগুলি 

গ্রন্থ বিক্রপ্ধের ভার নিজে গ্রহণ করেন; তিন প্রায় গ্রন্েক গ্রন্থের ১** খানি করিয়। এই 

জন্ত লইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে প্রায় ২**২ টাকার গ্রন্থ বিক্রয় কিয়! দিয়াছেন। এই 

অন্ত পরি দের গ্রন্থ গ্রকাশ-বিভাগের ধনভীগার বিশেষনূপে পুষ্ট হইয়াছে। পরিষদের 

প্রতি রাজা বাহাদুরের এই অনন্তসাধারণ অনুকম্পার অন্ত পরিষৎ তীহাকে আস্তরিক 

ক্লতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছেন। ফলতঃ রাঙ্গ! বাহারের নিকট পরিষদের খণ কোনরূপ 

কৃতজ্ঞত| গ্রক(শে পরিশোধ করিবার নহে। পরিষদের গ্রতি তাহার অনুরাগ অকৃত্রিম 

প্রীতি ও শ্রদ্ধা হইতে উৎপন্ন । ইহার বিশিষ্টত| এই যে, পরিষৎকে রাজ1 বাহাছয়ের 

নিকট কখনও কোন প্রার্থন৷ জানাইতে হয় না। তিনি অধাচিতভাবে অন্ধুকম্পা বর্ষণ 

করেন। পরিষৎ যে আশ! লইর যান, দেই আশার অতিরিক্ত পাইয় খাকেন। 

বান্ধব | 

গত বর্ষের স্তাঁয় আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কাঁধ নির্ববাহক-সমিতি ছুঃখের সহিত জানাইতেছেন 

যে, আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদদ গ্রহণ করেন নাই। মাঁং হিবাদলের রাজা শ্ীযুত, সতী প্রসাদ গর্গ 

বাহাছর ও নাড়াজোলের রাজ! শ্রীযুত নরেন্্রলাল খান বাহাছুর পরিষদের স্থায়ী ভকবিলে 

গ্রতোকে ৫**১২ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলেন। তমধ্যে মহ্যাদলে সাজা 

বাহাছর ১০**২ দান করিগাছেন। কিন্ত তথ্যাতীত এই প্রতিশ্রুত দান অস্তাপি- “পৃরহঘদের 

হস্তগত হয় নাই। পরিষৎ মাশ। করেন যে, ইহার! মাসৃভাধার 8715: বীর 

প্রতিশ্রতি রক্ষ। করিয়া ও বান্ধবশ্রেণীতুক্ত হইয়া পরিষৎকে গৌরবান্ধিত রূয্লিবেন।:. 
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মহারাজ! সার এগ্োোতকুমার ঠাকুর বাহাছুর আজীবন সদস্যের পদ গ্রহণ করিবেন 

বলির! প্রতিশ্রুত হইয়াছেন কিন্ত ছঃখের বিষয় যে, অদ্যাপি তিনি ৫০০২ টাক! দিয়! 

এ পদ গ্রহণ করেন নাই। আমর! ভরসা করি যে, মহারাজ! বাহাছর ও বংশান্থরূপ 

বদাগ্তত৷ ও মাতৃভাষার গ্রতি অনুরাগের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শ্বীয় প্রতিশ্রত দানের টাকা 

গ্রদান করতঃ লীগই পরিষংকে চিররুতজ্ঞ তা-পাশে বদ্ধ করিবেন । 

বিশিষ্ট সমস্য 

আলোচ্য বর্ষে কেহ বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন নাই 

অধাঁপক সদসা 

আলোচা বর্ষে কেহ নূতন অধ্যাপক সদস্য নির্বাচিত হন নাই। কাধ্যনির্বাহক-সমিতি 
অত্যন্ত ছুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, পরিষদের অন্ততম অধ্যাপক সদস্য পণ্ডিত 

শরচ্ন্দ্র শান্ত্রী মহাশয় পরলোক গমন করিয়(ছেন। শান্জী মহাশয়েক মাধ্বভাষ্য অনুবাদ 

করিবার জন্ত ভার দেওয়া হয়। তিনি তদনুসাঁরে বেদাস্তদর্শনের মাধবভ।য্য ও মাধব সম্প্রদায়ের 

বিশিষ্ট বিশিষ্ট মনীষিগণ কর্তৃক লিখিত নান! প্রকরণ-গ্রন্থগুলির আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। 

তীছার মৃতাতে মাধ্বভাষ্যের অনুবাদ প্রকাশ আপাততঃ স্থগিত রছিল। হ্বর্গীয় শান্্ী 
মহাশয় বঙ্গভাষায় একজন সুলেখক ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে বঙ্গ-সাহিত্যের ষে সমূহ ক্ষতি 

হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আলোচ্য বর্ষে অন্ততম অধ্যাপক সদস্য পণ্ডিত শ্রীধুত 
র্গাচরণ সাঙ্যবেদাস্ততীর্থ মহাশয় প্রীভাষ্যের বঙ্গামুবাদের কার্য শেষ করিয়াছেন। তীহার 

সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিধদ্দের চিরহিতৈষী লালগোলার রাজ! বাহাছুরের 

বায়ে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইর়াছে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হওয়ায় বাঙ্গালা সাহিত্যের দার্শনিক বিভাগের 

এক অভাব পূর্ণ হইল। শাঙ্কর ভাষ্ের অনুবাদ এ দেশে পুর্বে প্রকাশিত ছিল) কিন্তু রামানুজ 

তাষ্বের মুল এবং অনুবাদ বঙ্গদেশে ছিল না। এ মহাগ্রন্থ প্রকাশের জন্ত বিদ্যোৎসাহী 

রাঞঙ্জ! বাহাছর এবং অনুবাদক পণ্ডিত মহাশগ্ন উভয়েই বঙ্গবাপীর ধন্তবাদার্। পরিষং 

আশা করেন যে, অন্যান্ত অধ্যাপক সদসাগণ এইরূপে সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাগ্ার হুইতে 

রন্বয়াজি ধার করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করেন। 
মৌলবি সদসা : 

পক ধিতো যেরূপ অগণিত জ্ঞাতবা ও অনুবাদযোগ্য নান বিষয় আছে, সেইরূপ 

আরবি ও. -গার্শি সাহছিতামধ্যেও অনেক রদ্বরাজি নিবন্ধ রহিয়াছে, এ কথ! অস্বীকার 

করিবার. ন্হে। ভারতবর্ষে মুললমান রাজোর অভুাখান হইতে তাহার পতন অবধি 

সমগ্র: ভারতবর্ধেরই হউক অথব! তন্লিবদ্ধ হ্বতত্্র প্রদেশসমূছেরেই হউক-_ইতিহাস সঙ্কলন 
করিতে হ্ইূলে আরবি ও পার্শি ভাষায় লিখিত গ্রস্থসমূহের সাহাধ্য ব্যতীত উক্ত সন্কলন- 

-ক্কার্যয সংসাধিত হইতে পারে না। আরবি ও পার্শি ভাব! ও সাহিত্য ধাছার! সম্যক্রূপে 
-খধ্াঙন' ও অধ্যাপনা! করিতেছেন, তাঁহাদের সাহাধ্য ব্যতীত এই সকল গ্রন্থের অনুবাদ ও 

পরিষৎ কর্তৃক প্রকালিত হওয়ার সৃন্তাবনা নাই। হঃখের বিষয় এই বে, পরিষৎ কর্তৃক গৃহীত 



সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা ৫ 
নস্তব্যানুযায়ী কোন মৌলবি সদস্য আলোচ্য বর্ষে নির্ব্বাচিত হন নাই। পরিষদেক্ন সনির্বন্ধ 
অনুরোধ যে, দেশের বন্ধপ্রতিষ্ঠ আরবি, পাঁপি ও উর্দনবীশ মৌলবিগণ পরিষদের এই 
অত্যন্ত আবশ্তক কার্ধো যোগদান করিয়া বঙ্গভাষা ও বীয় সাহিত্য-পরিষদের গৌরববৃদ্ধি 
করেন। ভরসা করি, আগামী বর্ষের বাঁধিক কাধ্য-বিবরণীতে সম্পাদককে এই বিষয়ে ছঃখ 
প্রকাশ করিতে ন! হয়, তজ্জন্ট মাতৃভাষান্ুরাগী মৌলবিগণ সচেষ্ট হইবেন। 

সদন্ত-দংখা। 

আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে পরিষদের সদস্ত-সংখ্য। এইরূপ ছিল,__-- 
বিশিষ্টসদস্ত রম রর ১৩ 

আজীবন রর রি ৫ 

অধ্যাপক রঃ ৪৪ ৪ 
সহায়ক যি ক ১৫ 

সাধারণ পাতি ৪৮ ২১১১ 

কলিকাতা "** ৮৭৮ 

মফঃস্বল *** ১২৩৩ 

ইট ২১৪৮ 
তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও আজীবন সদন্তের সংখ্যার হ্াস-বৃদ্ধি হয় নাই। অধ]াপক সমস্ত ৪ 

জনের মধ্যে ১ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সহায়ক সাস্ত ১৫ জনের মধ্যে ১ জন সাধারণ- 

সাম্তপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিন জন সহায়ক সদত্য বৃদ্ধি হইয়াছে । অতএব বর্ষ- 
শেষে সহায়ক সদস্যের সংখ্য। ১৭ হইয়াছে । 

কলিকাতাবাসী সাধারণ-সদসা ৮৭৮ জন মধ্যে ১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ১৮ জন 

পদত্যাগ করিয়াছেন, ১ জন সহায়ক সদন্ত হইয়াছেন। ৯৪ জন নূতন সদদ্য হইয়াছেন, 
ইহাদের মধ্যে ২জন মফঃস্বলে গিয়াছেন ও ১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। মফঃম্বলবাসী 
১২৩৩ জন সদস্যের মধো ২৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে, ২৫ জন পদত্যাগ করিয়াছেন, ১ জন 

সহায়ক সদস্য হইয়াছেন। ৬৩ জন নুতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১ জনের 

মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতাবাসী ২৪ জন সদস্য মফঃম্বলে চলিয়! গিয়াছেন এবং মফঃম্বলবাসী 

সদস্য ৫ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্তনাদদির পর কলিকাতার সাধারণ- 

সদস্যের সংখ্যা ৯১৫ এবং মফঃস্বলবাসী সদস্যের গংখ্যা ১২৬৮ হইয়াছে । 

গহায়ক সদ 

আলোচ্য বর্ষের গ্রারন্তে সহায়ক সদস্যের সংখা! ১৫ জন ছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত 

হেমন্ত ঘোধ মহাশয় সাধারণ-সদস)পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিক্নলিখিত তিন জন 

নূতন সহায়ক সদস্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী 
» ঘোঁগীন্তপ্রসাদ দৈত্র 

» পঞ্চানন ভষ্টাচাধ্য 



ঙ ... সাহ্ত্য-পরিষণ্-পঞ্জিক! 

অতএব আলোচ্য বর্ষে সহায়ক সদস্যের সংখ্যা ১৭ জন ছিল। 

এইরূপে বর্ষশেষে পরিষদের স্দস্যসংখ্য। নিয়লিখিতরপ হইয়াছে ;-- 

বিশিষ্ট রর পর রা ১৩ 

আজীবন ৪6 5৩৬ ৪৩৪ ৫ 

অধ্যাপক ৭৩৪ 5৪৪ ৮০৬ ৩ 

সহ্থার়ক ৮৭1 ১৮. *** ১৭ 
সাধারণ ঃ দি *** ২১৮৩ 

কলিকাত। ৯১৫ 

নফঃন্বল ১২৬৮ 

২১৮৩ 

মোট ২২২১ 

উপরের তালিক! হইতে প্রতীয়মান হইছেছে যে, পরিষদের সদস্যসংখ্য। কি ঞ্িৎ বাড়িয়াছে। 
আশ! কর! যায় যে, ব্্গবাসিগণ মাতৃভাষার পুজার জন্য আরও অগ্রসর হইবেন এবং 
তবিযাতে দিন দিন পরিষদের সদস্যসংখা! আরও বৃদ্ধি পাইবে । গত বর্ধের কার্ধ্য- 
বিবরণীতে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল বলিয়া সম্পাদককে ছুঃখ জানাতে 

হুইয়াছিল। এ বৎসয়েও মুসলমান সদস্যের সংখ্যা প্রায় গত বর্ষের স্তায় আছে। আশ! 
করি, ক্ৃশবিদ্য এবং মাতৃভাবাশুরাগী মুমলমান ভ্রাতৃগণ মাতৃপুঞজজার আহ্বানে আর উদাসীন 
খাকিবেন না। 

মৃস্ত সন্ত ও সাহিতাকগণ 

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-স।হিত্য-পরিষদের ৩৯ জন সন্ত পরলোকগমন করির়াছেন। 
ইহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ 'অত্যন্ত- ছঃখিত হইগ্নাছেন ও বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। 
ইহাদের শোকসন্তপড পরিবারবর্গকে যথাকালে আন্তরিক সমবেদন! জ্ঞাপন কর! হইয়াছে । 

বর্ষিক আধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে *ই শ্রাবণ তারিখে পরিষদের একবিংশ বার্ধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। 

এই অধিবেশনে গত বর্ষের কার্যবিবরণ ও ১৩২২ বঙ্লান্ধের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ 

পঠিত হুয় ও যথারীতি গৃহীত হয়। তৎপরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ 

শান্্রী মহাশয় তীকার “সম্বোধন পাঠ করেন। এই “সম্বোধন? সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 
২২শ ভাগ, ২র সংখ্যার মুক্রিত হইয়াছে। অতঃপর ১৩২২ বঙ্গাবঝের জন্ত পরিষদের 
ক্মক্ষগণ নির্বাচিত হন ও কাধ/-নির্বাহক-নমিতির নির্বচন-ফল বিজ্ঞাপিত হয়। 

পয়ে তিন জন সহায়ক সাস্ত হিট হন ও ছাত্র-সভাগণের ১৩২* বঙ্গাঝের পুরষ্কার 
হিরণ কর! হুয়। রানের | 



(১) 

(২০ 

(৩) 
(৪) 

(৮ 

সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা প্র 
মাসিক জধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ 

১ম মাসিক আধবেশন--২৩শে শ্রাবণ 
১৩২১ সালের বাঙ্গলা সাহিত্যের বিবরণ- শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাতৃধণ 
শিলিমপুরের শিলালিপি- শ্রীযুক্ত অধ্যাপক রাধাগোবিন্ম বসাক এম্ এ 

২য় মাসিক অধিবেশন,--১৯শে ভাদ্র 

ষড় দর্শন-__শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাননদ ত্রদ্ধচারী 
গ্রাচীন কয়েকটি পল্ী-সঙ্গীত-্রীযুক্ত জীবেন্ত্রকুমার দত্ত 

৩য় মাসিক অধিবেশন,-_-২৬শে ভাদ্র 

কোনও প্রবন্ধ পঠিত হয় নাই। 

৪র্থ মাদিক অধিবেশন,-_-১৬ই আশ্বিন 
) সাতবাছন-রাজবংশ--্রযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু গ্রাচযবিদ্যামহার্ণব 

মুরশিদাঁবাদের কয়েকটি প্রাচীন লিপি-শ্রযুক্ত পুরণটাদ নাহার এম্, এ, বি, এল্ 
[১৩:০৫1)এর প্রতিশব __ শ্রীযুক্ত তারকনাথ দেব 

৫ম মাসিক অধিবেশন-_২৬শে অগ্রহায়ণ 

নারায়ণপাল ও রাজ্যপালের নুতন খোদিত লিপি--শ্রীযুক রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ 

(৯) 
(১০) 

(১১ 

(১২) 
(১৩) 

(১৪) 

(১৫) 
(১৬) 

(১৭) 

(১৮০ 
&৯৯) 

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন,-৩র! পৌষ 
গ্রস্পের পাহাড়ের ভূতত্ব _শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ. জি এস্ 
টেঙ্গুরের ইতিবৃত্ত- মহামহোপাধ্যয় ডাঃ শ্রীযুক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ)াভূষণ এম এ, 

পি এইচ ডি 
সগ্ুম ম।সিক অধিবেশন,-২৪শে পৌষ 

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান-_শ্রীযুক্ত রমা প্রসাদ চন্দ বিএ 
অষ্টম মাসিক অধিবেশন,_-১৬ই মাঘ 

ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ--শ্রীধুক্ত যোগেন্্রকুমার সেনগুপু 

রাঁমশন্দার বচন - শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন 

গ্রাম্য কবি কুমার গুরুমহাশয়-_শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সেন 

নবম মাসিক অধিবেশন,_-২৩শে মাঘ 

নেহ ও লেহ শবের উৎপত্তি--শ্ীযুক্ত তারা প্রগন্ন ভট্টাচার্য 

নুশ্রুতে ধর্মভাব__-ক বিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মন্ুমদার কাব্/তীর্ঘ, কবিচিন্তামণি 

শালিগ্র/ম-_শ্রীুক্ত প্রফুল্পকুমার সরকার বি এ 
দশম মাসিক অধিবেশন, ১৫ই ফান্তুন 

বুদ্ধগয়ার ছইখানি শিলালিপি--্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার 

রেশম-শিল্পের পারিভাষিক শব-প্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় বি এ 
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(শাসিক অধিবেশনে প্রি অব্য 
একবিংশ বার্ষিক অধিবেশন 

্ ৫১) কার্তিকেয়ের জন্ম--(কাটাবাড়ী, দিনাজপুর) প্রস্তরমুর্তি ভগ্ন 
(২) গণেশ--চতুভূ জ € খাপুর, রাজসাহী ) ্ রর 
(৩) কোন মন্দিরের কারুকাধ্য-_-এ ্ 
(৪) নৌকারোহী দশমুণ্ড রাবণ-__-(আগ্াাবাড়ী, রাজসাহী) ইক রা 
(৫) গোগারণে কৃষ্ণ বলরাম-_খোপুর, রাজসাহী) ন্ট 

(৬) পদ্ম-_(আগ্ভাবাড়ী, রাজসাহী) রি 
(৭) মযুর- রী ৮ 
উল্লিখিত ৭দফা দ্রব্য লালগোলার রাজাবাহাহরের রাজসাহী ও দিনাজপুরের জমীদারী 

হইতে রাঁজ| বাহাছুরের আহগুকুল্যে চিত্রশালাধ্যক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত। 

স্বর্গীর রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের ব্যবহৃত ও শ্রীযুক্ত। রাণী ভূবনমোছিনী মহোদয়া 
কর্তৃক প্রদত-__- 

(৮) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধির গাউন ও হুড 

(৯) শালের চোগা 

(১৯) ০ পাগড়ি 
(১১) দোয়াত 

(১২) ডায়েরী 

(১৩) নোটবুক 

(১৪) ১৫ খানি গ্রাচীন ছনি। 

ভ্রীযুজ পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রদত্ত শক ও অন্ধ রাজগণের এবং মুললমান-রাজগণের 

২৬টি মুদ্র।-_ 

(১৫) ইস্লাম সাহ স্ুরি--তাঅ--১ 

(১৬) মহম্মদ ইবন্সাম্ 

দিল্লী 

(১৭) ফিরোজ সাহ--তাঅ--১ 

(১৮) মহম্মদ সাহ-_-রৌপ্য--১ 

৫১৯) আওরংজেব »« ১ 

0২০) বিগ্রথপাল (মগধ ৯ * খুঃ)-_-নৌপ্য--১ 
(২১) জন্ধমুদ্র/-শীসক--১৩ 

(২২) নহপান--বোৌপ্য--১ 
₹২৩) » তর ১ সচ্ছিত্র। 

6২৪) '“ '*সাতকর্ণির ছাপ সদেতণ্--২ 
(২৫). ৮ ». ৮ সঙ্ছিত ২) 

| দ্রিরহম -রৌপ্য-_-১ 
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(২৬) লারিন মুদ্রা, রোপ্য ১ | 

(২৭9 লক্ষণসেনের নবাবিষ্কত তাতশাসন-_. 

শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিদ্যাতৃষণ কর্তৃক ্রদশিত। 

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন 

(২৮) শুভাকর দেবের তাঅশাসন- শ্রীযুক্ত রাখালদাস 

বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ কর্তৃক প্রদর্শিত। 

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন 

(২৯) মুসলমান-রাজত্বের রৌপ্য মুদ্রা--১ 

শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ ঘটক চৌধুরী মহাশয় গ্রদত্ত। 

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন 

(৩,) সোলার পুথি-_শ্রীধুক্ত রঞ্জনবিলাদ রায় চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ব। 

(৩১) নেপাল হইতে সংগৃহীত ও পরিষৎ কর্তৃক ক্রীত প্রাচীন পুথ-_মহামছোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক প্রদর্শিত । 

(৩২) পালবংশীয় নারায়ণপাল দেবের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত মৃষ্ঠি। 

(৩৩ ) রান্যপাল 'ও নারায়ণপালের নবাবিক্কত খোদিত শিলালিপির পাঠ-_ প্রদর্শক 

জীবুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম্ এ। 
& মাসিক অধিবেশন 

জীযুক্ত রাখালদান বন্দোপাধীণয় এম এ মাশয়- প্রদত্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন পুথির 
পাতার চিত্র । প্রদর্শক-শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দো।পাধ্যায়। 

(৩৪) অষ্টদাহন্ত্রিক প্রজ্ঞাপ।রমি তা --প্রথম মহীপালের ৫ম বর্ষে নকল--১৪৬৪ খৃঃ। 

(৩৫) প্রজ্ঞাপারমিত1--গোবিন্দপালের.৪র্থ বর্ষে নকল। 

(৩৬) অষ্টসাহুত্রিক! প্রজ্ঞাপারমিতা- গোবিন্দপালের ১৮শ বর্ষে নকল। 

(৩৭) অমরকোধ--গোবিন্পালের ১৪শ এ ০ 

(৬৮) পঞ্চকার » ৮ ৩৮শ ০ ৮ 

/ 0910011065 01015615109 171091219 01 

(৩৯) পঞ্চরক্ষ'-_ নয়পালের ১৪শ বর্ষে নকল, এ, ১৬৮৮ খৃঃ। 

(৪১০) গহাবলীবিবৃতি- গোবিন্দপালের ৩৭শ বর্ষে নকল ত। 

(৪১) যোগরজ্বমাল! - গোবিনপালের ৩৯শ বর্ষে নকল (0810071085 01015615169)।. 

(৪২) কে)প্রজ্ঞাপারমিতা___মহীপালের ৬্ঠ্ঠ বর্ষে নকল (4518003০০8৩ ০1 হিল | 

খেট এ হরিবর্মার ১৯শ বর্ষে নকল। 

( ৪৩.) ওঁ রামপালের ১৫শ  ,, +১ €8০11687) 11021 )) 

(৪৪) নদীয়া বাগজণচড়ায় ঠাদরাকের টিপির উপরিস্থি শিবমন্দিরের নরকাবুক্ত 

ইক জিদ খও জীব পরমার সরকার বি এ। 
ঙ্. 
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সগুম মাসিক অধিবেশন 

(৪৫ ) বিভয়সেনের তাত্রশাসনের চিত্র-_ গ্রদর্শক-- শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ 

অষ্টম মাসিক অধিবেশন 

(৪৬) দ্ুবর্ণমুদ্রা-_মুসলমান রাজত্বকালের। 
গদাতা- মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী 

(৪৭) এ এ ধ | 

(৪৮) এ এ ী 
(৪৯) বুদ্ধাবতীর রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ পুথি_- 

'__ গধশক-_ শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ, গ্রাচ্যবিদ্যমহার্ণব। 

বিশেষ অধিবেশন 

প্রথম বিশেষ অধিবেশন, ২৩শে আব 

কবি বরদাচরণ মিজ্র এম এ, সি এস মহাশয়ের পরলোৌকগমমে এই বিশেষ অধিবেশন 

আহত হয়। সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে না পারায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় 
সাহেশ্ দীনেশচন্ত্র সেন, বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় 

্ব্গীয় কবির সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তধী, শ্রীযুক্ত 
নগেক্জনাথ বন্থ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মন্ত্র, শু.যুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন 

ঘোষ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেক, শ্রীযুক্ত বোধিসত্ব সেন, শ্রীযুজ্ রায় বতীন্ত্রনাথ 

চৌধুকী, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রসময় লাহা, শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত ও 
প্রযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ মহাশয় এই সভায় যোগদান করেন। হ্বর্গায় কবির 

একখানি তৈলচিত্র তাহার পুত্রগণ কর্তৃক পরিষৎ মনিরে রক্ষার জন্ত উপহার-্বরূপ 
প্রদত্ত হইয়াছে। 

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন, ১৮ই ভাদ্র 

_. স্বর্গীয় কেদারনাথ দত্ত তক্তিবিনোদ মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে এই বিশেষ অধিবেশন 
আহত হয়। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কানীকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ভারত, শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, 
পর্ডিত শ্রীযুক্ত রলিকমোহন বিস্তাতৃষণ, মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্্র নন্দী, 
জীযু্ত মভিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত সারদাঢরণ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভাঃ সভীশচন্র 
বিণ, জীযুক্ত ফিশোরীলাল সরকার, শীযুক্ত সত্যচয়ণ চক্র এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন 

পৌদ্বাদী মহাশক্গণ এই বিশেষ অধিবেশনের কাধ্যে যোগদান করেন।. ঠাকুর 



সাহিত্য-পরিধখ-পঞ্জিকা ১১ 

তর্জিবিনোদ-স্বতিসভা, তাহার একখানি তৈলচিত্র ও গ্রস্থাবলী ১ প্রস্থ পরি বনিয়ে 
রক্ষার অন্ত উপহার দিয়াছেন। এই জন্ত পরিষৎ উক্ত স্মৃতিসভার নিকট জাত্তরিফ 
কৃতজ। 

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন 

২২শে মাঘ এই বিশেষ অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্তরনারায়ণ ঘোষ 
এম্ এ মহাশয়. কর্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম এ মহাশয় প্রদত্ত অর্থে প্রকাণ্ত 
সাহিতা-সংরক্ষণ-গ্রন্থথবলীর অন্তর্গত গিঙ্গের (00120) ইউরোপীয় সম্যতার ইতিহাস 

নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ পঠিত হয়। সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্্র- 

হন্দর ত্রিবেদী এম এ মশাশয় এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন। খীঁ গ্রন্থের অনুবাদ 
ধারাবাহিকরূপে পঠিত হইবার সঙ্কর্র আছে। আলোচা বর্ষে নান! কারপৈ অনুবাদ 
পাঠের জন্ত আর কোন বিশেষ সভার অনুষ্ঠান করিতে পার! যায় নাই। জী 

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে ২৬শে চৈত্র এই বিশেষ অধিবেশন অনুঠিত-হয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

ও বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক এবং পরিষদের কার্ষেয উৎসর্গীকৃতজীবন ৬ব্যোমকেশ 

মুস্তফী মহাশপ়ের পরলে(ক-গমনে শোক গ্রকাশার্থ ও তাহার স্বৃতি রক্ষার ব্যবস্থার জন্তু 

পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। প্রথমে পরিষদের সভাপতি মহামছোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি 
জীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশর সভাপতিরূপে সভার কার্ধা আরস্ভ করেন। পরে শাস্ত্রী 
মহাশয় উপস্থিত হুইয়! সভাপতির আন গ্রহণ করেন। 

এই শোৌক-সভায় উপস্থিত হইতে ন! পারিয়! ধাগর। পর্ন লিখিগাছিলেন ব! টেলিগ্রা 

পাঠ।ইয়া'ছলেন, সম্পাদক কর্তৃক তাহাদের নাম পঠিত হয়। শাখা-পরিষৎসমূহ হইতে 

যে লকল পত্র পাওয়া যায়, তাহারও স'বাদ সভায় বথারাতি বিজ্ঞাপিত হুয়। শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মাননায় ম্হারাকাধিরাঞ্জ সার বজয়ঠাদ মগাতাপ বাহাছরের 

পত্র পাঠ করেন। 

তৎপরে শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বস্ত্র মহাশর তীছার আপালা-মুৎ সুস্তধী মহাশয়ের 

জীবনী আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু ও মছামহোপাধ্যায় ভাঃ সতীশচজ 

বিস্তাতৃুষণ এই আলোচনায় যোগদান করেন। তৎপরে শ্রীয়ুক রামেনুন্দয় জ্িবেদী 

মহাশয় প্ন্বগীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী* নাদক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর মহারাজ 

শ্রীযুক্ত জগণিক্্রনাথ রার, শ্রীযুক্ত ুরেন্ত্রনাথ দেন, শ্রীণুক্ত খগেন্নোথ মিত্র এম এ, 
প্ীধুক্ত বিপিনচন্্র পাল, শ্রীযুক্ত বিজরলাল দত্ত, প্রীযুক্ত নলিনীরঞন পতিত, শ্রীযুক্ত 

শশিতৃষণ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আবহল গফুর সির্দিকী, লীযুক্ত রায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 

এবং শ্রীধুক স্ুবোধচন্্র মহলানবিশ মহাশরগণ মুস্তফী নহাশয়ের বিবিধ গুণাবলী “কীর্তন ও 

পরিষদের সহিত তীহার অচ্ছে্ত সম্বদ্ধের উল্লেখ করেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় 
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৮মুততকী মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষদের সমূহ ক্ষতি, তীছার পরিষারবর্গের নিকট পরিষদের 
আন্তরিক মহবেদন! জ্ঞাপন এবং তীহার হুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাছাব/ কর! সন্বন্ধে ভিলট 
প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন সেগুলি দর্বসন্মতিক্রমে গৃহীত হুয়। মুস্তকী মহাশয়ের পরিবার- 
বর্গের সাহাব্যকরে অর্থ সংগ্রহ 'জন্ত যে শাখা-সমিতি কার্ধ্য-নির্ধাহুক-সমিতি কর্তৃক গঠিত হয়, 
তাহা তৎপরবর্তা পরিষদে সাধারণ-সভার় অনুমোদিত হয় এবং পরিষদে তাহার স্মৃতি-চি- 
স্বরূপ একখানি তৈলচিত্র রাখিবার ব্যবস্থা কর! হয়। | 

এই স্বতিসভার কার্ধযবিবরণ পৃথক্ পুস্তকাকারে মুক্রিত হ্ইয় পরিষদ্দের সফল সদন্তের 
নিকট প্রেরিত হুইয়াছে এবং পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ বিবরণ মুক্রিত হইল। 

৬ 

কার্ধ্য-নির্বধাহুক-সবিতি 

আলোচ্য বর্ষে নিয়লিখিত সদস্তগণ কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সত্য ছিলেন ;-- 

(১) পরিষদের নির্ধধাচিত 

শীযুক্ত নগেন্দরনাথ বনু, প্রাচ্যবিপ্তামহার্ণৰ, সিদ্ধান্তবারি ধি 
চক 

৯৯ 

55 

85 

ডাঃ চিএ 

 মৌলবী ” 
চে 

খগেক্জরনাথ মিত্র এদ্ এ 

পাঁচকড়ি বন্ব্যোপাধ্যায় বি এ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ. 

হেমচন্্র দাশ গুপ্ত এম্ এ 

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ 

চারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ 

হেমেঞ্জ প্রসাদ ঘোষ বি এ 

অবিনাশচন্জ মন্ভুমদার এম্ এ 

বনওয়ারীল[ল চৌধুরী বি এ 

হেমচন্জ সরকার এম্ এ 

যোগেজনাথ দাশ গুপ্ত বি এ 

ছুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদাস্ততীর্থ 

সৌরীন্ত্রকুমার গুপ্ত এম্ এ, ৰি এল, পি এচ, ভি, এন আর এ এপ্ 
রওমন আলী চৌধুরী 
শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায় 

(২) শাখা-পরিবদের নির্ববাচিত 

ভীযুক্ত হুর়েস্রচ্্র রায় চৌধুরী 
৯১  নরেশচজ্ সিংহ এদ্ এ, ৰি এল্ 
” দেবকুমার রায় চৌধুরী 
৯৯ সিচ্ষেতখর সিংহ 
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'আলোগ্ বর্ষে কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতির ২৫টি সাধারণ অধিবেশন ও ছুইটি বিশেষ অধিবেশন 
হয়। আলোচ্য বর্ষে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, সাধারণতঃ প্রতি মাসেক্ 
গ্রথম ও তৃতীয় সোম বারে অপরাহ্ণ ৬টার সময় উক্ত সমিতির অধিবেশন এবং মাসের যে কোন 

শুক্রবার সন্ধ্যা ৭* টার সময় অপরাপর শীখা-সমিতিসমুছের অধিবেশন হুইবে। প্রতি 
বর্ষের স্তার় এ বৎনরও কার্ধ্যনির্ববাহক-সমিতিতে নানারূপ কাধ্য আলোচিত হটয়াছিল। 
এই সমস্ত কার্ধোর মধ্যে গ্রন্থ ও পত্রিকারদি মুদ্রণ-বিভাগের শাখা-সমিতির নিরমীবলী 
গঠন, প্রকাশ গ্রন্থসমূহ স্থির করার পূর্বের পরামর্শ সমিতির মতগ্রহণ সঘন্ধে নিয়ম প্রণক্নন, 
বঙ্গদেশে বঙ্গভাবার চিকিৎসাঁশান্ত্র শিক্ষ/ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন, 

»গিরীশচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের বাসভবন রক্ষর্থ কলিকাত| 11711046016 গু এওএের 

কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, কার্ধ্যনির্বাহক.সমিতির মস্তবাসমূহের সুচী প্রপ্ততের ব্যবস্থা 
এবং কার্যালয়ের কার্যাদি নুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালন জন্ত একটি শাখা-সমিতি সংগঠন 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ব্যক্তিবিশেষের সব্থদ্ধনার জঙন্ত একটি বিশেষ নিয়মও প্রণয়ন 

কর! হুইয়াছিল। এই নিয়ম অনুসারে স্থির হয় যে, কোন থ্ক্তিকে সঘর্ধন| কর! সন্ধে 
্রস্তাব উপস্থাপিত হুইলে ব্যালট দ্বার] কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণের মতামত গ্রহণ 

করিতে হইবে এবং সমিতির সভ্যগণের অগ্ধাধিকের অনুমোদিত হুইলে তবে সন্বর্ধন' 

অনুষ্ঠিত হইবে। কার্ধা-নির্বাহছক-সমিতি কর্তৃক পরিষদের নিয়মাবলীয় কয়েকটি নিষ্নঃ 

পরিবর্তনেক্ন প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছিল। আলোচ্ বর্ষে চিজ্জশাল! সম্বন্ধে কার্ধ্যাি 

শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনের জন্ত একটি চিনত্রশালা-সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। উক্ত 
সমিতির আলোচ্য বর্ষের সভ্যগণের তালিক! পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। আলোচ্য বর্ধে 

পরিষদের কাধ্য-নির্বাহক-দমিতিয ছুইটি বিশেষ আঁধবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার 
সরকার মহাশয় আলোচ্য বর্ষে ভারতবর্ষে গ্রত্যাগমন করিবেন, এইরূপ কথা ছিল। তাছার 
স্তা॥় একনি সাহিত্যসেবী ও গরিষদের মুহৃদূকে সম্বর্ধনা! কর! পরিষৎ বুক্তিযুকত মনে 

করিয়াছেন এবং তথ্িষয় সম্পাদন জন্ত একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল। তিনি অভাপি 

ভায়তবর্ষে গ্রত্যাগত না হওয়ায় এ সমিতিতে বিশেষ কোন কাজ হইবার অবকাশ ঘটে 

নাই। এই বিষয়ের আলোচনার জন্ত কাধ্য-নির্বছক-সনিতির প্রথম বিশেষ অধিবেশন 

আহত হয়। কিন্তু এই অধিবেশনে এই বিষয়ের আলোচনা হয় নাই। দ্বিতীয় অধিবেশনে 

ব্যোমকেশ মুস্তষী মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে একটি স্তিমতা আহ্বান সম্বন্ধে দিন স্থির কর 
হয় এবং তাহার ছুঃস্থ পরিবারের সাহাষ্যকল্লে একটি শাখা-সমিতি গঠিত করা হইয়্াছিল। 

কার্যালয় 

আলোচ্য বর্ষে নিক্নলিখিত সদন্তগণ কর্ণাধ্যক্ষর়ূপে নিয়োজিত হটদাছিলেন,_ 

সম্পাদক-_শরীযব্ রায় ব্তীকনাথ চৌধুরী প্ীক$, এম্ এ, বি এল্ 
লহকারী ম্পারক-_লীরুজ ব্যোষকেশ মুস্তফী ( জনুস্থ হওয়ায় বৎসরের শেষভাগে অবসর 

গ্রহণ করিয়াছিলেন )। 
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জীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত 
*» মৃণীলকান্তি ঘোষ 

»  বাণীনাথ নন্দী 
রি জরেজনাথ কুমার 

এ. থগেন্ছ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি এ, এটর্ণি 

ধনাধাক্ষ-_ » হীরেন্্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ 

্ন্থাধা ষ-_ ».. গ্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

চিত্রশালাধাক্ষ-_ »  রবীন্ত্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ 
ছাত্রাধ্যক্ষ-_ ». মন্মথমোহন বন্থু এষ্ এ 

পত্রিকাধ্যক্ষ --যহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিগ্ভাভূষণ এম্ এ, পি 'এইচ ডি 
সহকারী সম্পাদক আয়-ব্যয-বিভাগের ভার প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, মুদ্রণ-বিভাগের 

ভারপ্রাপ্ত প্রীযুত বাণীনাথ নন্দী, কার্যালয়ের ভার প্রাপ্ শ্রীযুক্ত সুরেন্ত্রনাথ কুমার,বিশেষ,মাসিক 
ওতস্কাগ্ত অধিবেশন ও সন্ধর্ধন।, সন্মিলন প্রভৃতির ভারপ্রাপ্ত পরিষদের অন্ততম সহকারী সম্পাদক 

য্যোমফেশ মুস্তযী মহাশর অসুস্থতা প্রযুক্ত অবসর গ্রহণ করিলে তৎপদে আশ্বিন মাস হইতে 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্ত্র দত্ত মহাশয় নিযুক্ত হন। আলোচ্য বর্ষে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
রামেজনুন্দর ভ্রিবেদী মহাশয় পরিষৎ কর্তৃক সহকারী সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইলে তাহার 

স্থানে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বর্ষের শেষ অবধি সহকারী সম্পাদকরূপে কার্যা 

করিতে থাকেন। সহকারী সম্পাদকগণ যে প্রকার আন্তরিক যদ্বের সহিত পরিষদের কার্ধা 

সুন্দররূপে পরিচালন করিয়াছেন, তজ্জন্ত পরিষৎ তীহার্দের নিকট কুতজ্ঞত! জানাইকেছেন। 

পরিষদের অন্তান্ত কর্মাধ্যক্ষগণও যথাসাধ্য তাহাদের কাজে তৎপর ছিলেন। পরিধদেব 

সর্ধ প্রকার কাধ্য এত বিস্তীর্ণ হইয়াছে--বিশেষতঃ অনুসন্ধিৎম্থ সদশ্গণের সহিত নানা বিষয়ে 

'পত্র-বাবহারাদি জন্য কাজের বাহুল্যতা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, পরিষদের কার্ধাপ্রণালী 
সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিবর্তন আবশ্কাক। এই বিষয়ে আমুল পর্ধযালোচন!। করার উদ্দেশ্ডে 
কাধ্য-নির্ধ্যাহক-সমিতি কর্তৃক এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই বিষয় পূর্বেও উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । আশ! কর! যায় যে, প্রোক্ত শাখা-সহিতির আলোচনার ফলে পরিষদের কার্যালয়ের 
অধিকতর নুশৃঙ্খল! স্থাপিত হইবে। 

সহকারী সভাপতিগণ 

আলোচ্য ধর্ধে চারি জন সহকারী সভাপতির স্থানে পরিবর্তিত নিয়মান্থুসারে আট জন 
সঙকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। নিয়ে নির্বাচিত সহকারী সভাপতিগণের তালিকা 
প্রদত্ত হইল) | 

১। শ্রীযুক্ত সায়দাচরণ দিক 
২ । ফুদায় - শ্রীযুক্ত শরৎকুষার রায় 
ও। রাজা : » রাও যোগীজনারারণ রা বাহার 
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৪। মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী 
৫। মহারাজাধিরাজ সাব শ্রীযুক্ত বিজকটাদ মহাতাপ বাহাহর 
৬। মহারাঞ্জ শ্রীযুক্ত জগদিজ্দ্রনাগ রায় 
এ। মাননীয় * কিরণচজ্ দে 

৮। ” রঝামেন্্ন্থন্দর ভ্রিবেদী 

পরি বন্দির 

আলোচ্য বর্ষে মন্দিরের সামাস্ঠরূপ সংস্কার হইয়।ছিল। কাঁধ্যনির্বাহক-সমিতি হুঃখের সহিত 
জানাইতেছেন যে, পরিষৎ মন্দিরের ছাদ সম্পূর্ণরূপে সংস্কার কর। আবশ্তক এবং আগামী 
বর্ষে ইহার বিশেষ ব্যবন্থ। না করিলে পরিষদের ক্ষতি হইবার সম্ভাবন|। আলোচ্য বর্ষে 
নিয্ললিখ্ত চিত্রগুলি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ;-- 

(১) বরদাচরণ মিত্র (তৈলচিত্র ) 

(২) কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ( তৈলচিত্র ) 

(৩) রী (ব্রোমাইড ) 
(৪) বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় (ব্রোমাইড ) 
এই চিত্রগুলির ১ম চিত্রখানি দ্ব্গীয় কবির পুত্রগণ দান করিয়াছেন, দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় চিত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-স্তিসভ। দন করিয়াছেন, ৪র্থ খানি পরিষদের লিশেষ 

বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে ৬বিপ্রদাস বাবুর সুযোগ্য পুত্র ভীযুক্ত 

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের ব্যবহারের জন্ত তিনটি বৃহৎ আলমারী নির্মাণ 'শারন্ধ 

হইয়াছে । তদ্ধিষয়ে সম্পূর্ণ বায়ভার বহনে জন্য পাঁইকপাঁড়ার কুমার শ্রীযুক্ত মনীন্্রচন্্ 

সিংহ বাহাদুর ৫২৫২ টাক! দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এ 

টাকার মধ্যে ১**২ টাকা পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। বাকী টাকা আলমারী 

্রস্তুত শেষ হইলেই পাওয়া যাইবে, এইরূপ আশা আছে । * যে দিন বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল 

বাহাছর পরিষৎ মন্দিরে শুভাগমন করেন, সেই দিন কুমার শ্রীযুক্ত মণীল্দচন্ত্র সিংহ বাহাছর 

স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং বঙ্গেশ্বরের সম্মানার্থ দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কুমার 

বাহাদুরের পরিষদের প্রতি এই প্রীতি প্রকাশের জন্য পরিষৎ কৃতজ্ঞ। এতদ্বাতীত পরিষদের 

পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বব্যয়ে বক্তৃতামঞ্চের মাছুর পরিবর্তন 
করিয়া! দিয়াছেন। এই জন্ত পরিষৎ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট 

কতজ্ঞত! জানাইতেছেন। 

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার 

আলোচা বর্ষে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রস্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং 

+ ১৩২৩ বঙ্গাবের জাহাঢ় মাসে অবশিষ্ট ৪২৫২ টাক! পাও গিয়াছে । 
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বর্ষের শেষ অবধি উক্ত কার্ধা করিয়াছিলেন। তাহার অধাক্ষতায় গ্রন্থাগারের তালিকার 
পাঙুলিপি পরিসমাণ্ত হইয়াছে এবং ইহার সুদ্রণ-কারধ্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে 

কলিকাচ| মিউনিসিপালিটি পরিষদের গ্রন্থাগারের সাহাষাকল্পে পূর্ব বৎসরের সভায় জালোচ্য 

বর্ষেও ৫২৫২ টাক! দান করিয়াছেন। এই সাহায্যের জন্ত মিউনিসিপালিটির নিকট পরিষৎ 
বিশেষভাবে কৃত্জ্ঞ। কিন্তু উত্ত দান পরিষদের গ্রন্থাগারের অস্তাব পূরণ সম্বন্ধে হথেষ্ 
নছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির বর্তৃপক্ষগণ এই দানের হার বাড়াইলে পরিষৎ এবং 
তৎসহ জনসাধারণ-- যাহার] পরিষদের গ্রন্থাগার ব্যব্গার করেন-- তাহার! সকলেই তাহাদের. 

নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাঁকিবেন। পূর্ব পূর্ব্ব বৎসরের স্তায় আলোচ্য বর্ধেও পরিষদের (িতৈধিগণ 
পরিষদের গ্রন্থাগারে অনেক গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। তীহাদের সকলের নিকটই পরিষং 

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বাহার! বাহার পরিষদের গ্রন্থাগারে পুস্তক উপহার দিয়াছেন, 

তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ঠিনি 

আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে অবস্থানকালে 910165010191. [708069000এর প্রকাশিত 

গ্রন্থাবলী যাছাতে যথা নিয়মে পরিষৎ প্রাপ্ত হন, তজ্জন্ঠ উক্ত [1906011017)এর সহিত বন্দোবস্ত 

করিয়া পরিষংকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন। উদ [17961006101) অধাাপক সরকার মহাশয়ের 

অনুরোধে পরিষংকে তাহাদের প্রকাশিত প্রায় ২***২ টাকা! মূল্যের ্রস্থাবলী উপহার দিয়াছেন 

এবং ভবিষ্যতে উক্ত সভ! পরিষংকে তাহাদের সমগ্র গ্রস্থাবলী ও পত্রিকা পাঠ|ইতে 

গ্রতিক্রত হুইয়াছেন। অধ্যাপক সরকার মহাশয় চীনের 91171181781 নগরে অবস্থান- 
কালে 8০521 4১5180০ 9০০1৩র উত্তর চীন-শাখার আজীবন স্দস্ত হইয়াছেন এবং 

তাহার - প্রাপ্য উক্ত সমিতির প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও পত্রিকাসমূহ পরিষংকে পাঠাইতে 
উত্ত সঙ্গিতিকে উপদেশ দিয়াছেন। চীনদেশে অবস্থানকালে সরকার মহাশয় চীনদেশে 

প্রকাশিত গ্রস্থাদি একটি বাক্সে পরিষদের ঠিকানায় প্রেরণ করেন; কিন্তু ছুঃখের বিষয়, 

উক্ত গ্রন্থসমূহ জাহাজের কর্তৃপক্ষগণের ভ্রমে অগ্ভাপি পরিষদে আদিয়! পৌছে নাই। 
এই সম্বন্ধে এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে এবং এই অনুসন্ধানের ভার পরিষদের বন্ধু ও 

নুগ্রসিদ্ধ এটর্ি শ্রীযুক্ত কুমারকৃষণ দত্ত মহাশয়ের উপর অর্পিত হুইয়াছে। ঠাকুর তক্তি- 
বিনোদ-স্বতিসত| ৬কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মছাশয-প্রণীত গ্রস্থাবলীর এক প্রস্থ 
বাধাইক়! গ্রন্থাগারে উপহার দিয়াছেন। এই দানের জন্ত পরিষৎ কৃতজ্ঞত! জানাইতেছেন । 

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের কার্য) পরিচালন জন্ত একটি পুস্তকালয়-সমিত্ি গঠিত হুইয়াছে। 
এই সমিতির সত্যগণের নাম পরিশিষ্ট মুক্রিত হইল। 

আলোচা বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল দাময়িক পত্রের সম্পাদকগণ 
তাহাদের পত্জিকাদি নিয়মিতভাবে পরিষদ্গ্রস্থাগারে দিয়াছেন তীহাদের নিকট পরিষৎ 
জান্তরিফ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন । বিনিময়ের তালিক! পরিশিষ্টে প্রদত হইল। 

আলোচ্য বর্ষে পূর্বের ভ্তায় পরিযিদের পাঠাগারে বসিয়া যাহাতে অপরাহ্ণ ২ট! হঈতে 
রাজি টা পর্যন্ত পুস্তক ও গংবাদপত্রাদি লাধারণে পাঠ করিতে পারেন এবং সাক্তগণ 

্রন্থাগায় হইতে পুস্তক পাঠার্থ লইয়া! যাইতে পারেন, তজ্জন্ত বখোপধুক্ত ব্যবস্থা! করা 
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আছে। আলোচা বর্ষে ৬ ধানি দৈনিক, ৫৮ খানি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ৭ খানি, ১০২ ৪৮০ 
মাসিক ও ৩ খানি ত্রেমাসিক পত্রিক! বিনিময়ে পাওয়। গিয়াছে । | 

আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে সর্ধশুদ্ধ সকল ভাষায় ৩২৪৭৮ খাঁন গ্র্ পরিকগ্র্াগারে ; 

সংগৃহীত ছিল। বর্ষশেষে এই সংখ্য। পরিবর্ধিত হুইয়! ৩৩৬২২ সংখ্াার পরিণত হুইয়াছে। 
পুখিশাল। 

আলোচ্য বর্ষের গ্রারস্তে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা! ৩*৯ ছিল। পরিষদের 
-ছিতৈষী বন্ধুগণের মিকট হইতে আলোচ্য বর্ষে ২০২ খানি পুথি উপহার পাওয়! গিয়াছে 

এবং ৫খানি ক্রীত হুইয়াছে। উপহারপ্রাপ্ড পুথির মধ্যে শর্গায় রাজ। রাজেন্ত্রলাল 
মিত্র মহোদয়ের পত্ধী শ্রীযুক্ত! রাণী ভূবনমোহিনী মহোঁদয়া-গ্রদত্ত ৪২ খানির অধিকাংশই 
স্কত ও নিশেষ উল্লেখযোগ্য । এইগুলি শ্বর্গায় রাজ! রাজেন্রলাল মিত্র মহোদর 

কর্তৃক সংগৃহীত হ্ইয়াছিল। অপর ১৬* খানি পুথি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্্ী, 
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত প্ণনন ভট্রীচার্ধা, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেশ্্রনাথ, 

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রযুক্ত রাঁমফমল পিংহ এভাতি মহোদয়গণ উপহার 

দিয়াছেন। বর্ষশেষে পুথির সংখ্য। ৩২৯৭ হইয়াছে। ইহার বিশেম বিবরণ পরিশিঞ্ে 

গ্রদত্ত হইল। 

৩*৯ পুথির তালিক! প্রস্তত হইয়াছে এবং ২** তালিকাভুক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। 
২, খাঁনিতে পুথি ও রচগ্লিতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ ও পত্রসংখ্যা দিযুক্ত বিঞক দেও 
হইয়াছে। পুথিশালার ভারগ্রাণ্ড কর্মচারী শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রাঁয় মহাশয়ের শারীরিক 

অন্বস্থতা নিবন্ধন পুথিশালার কার্ধয তিন মাস কাল বন্ধ ছিল। প্রধানতঃ এই জন্যই 

বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণযুক্ত তালিক] প্রস্তত-কধ্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই। 

বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী 

লালগোলার রাজা বাঁহাহর এই লাইব্রেরীতে তীহার যে অধিকার ছিল, তাহ! পরিষৎকে 
অর্পণ করিয়াছেন, তাহ! পূর্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে । আলোচ্য বর্ষে বিস্তানাগর লাইব্রেরীর 

স্বত্বাধিকার পরিষৎ বর্তৃক গ্রহণ সম্বন্ধে কার্ধযাদি গত বর্ষ অপেক্ষা কোনরূপ অগ্রসর হয় 
নাই। ইহার স্বত্বাধিকার যত শীত্র পরিষৎ গ্রহণ করেন, ততই পরিষদের পক্ষে ও উক্ত 
লাইব্রেরীর পক্ষে মঙ্গলজনক এবং বল বাহুল্য যে, এই লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকার পরিষৎ 

প্রাপ্ত হুইলে স্বর্গীয় মহাত্মা! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি স্থায়ী শ্বতিচিক 
স্াপিত হইবে। 

চিজশাল! 

(আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্ত্রনারাযণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় চিএ্রশালার অধাক্ষত| গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালার কার্ধ্যাদি হুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালন অন্ত 
একটি চিত্রশালা-সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল। উক্ত সমিতির সদন্তগণের তাঁলিক! পরি শিষ্টে 

সনমিবিষ্ট হইল। পূর্ব পুর্ব বৎসয়ের সায় পরিষদের হিতৈষী সন্ত ও ব্ধুবর্ণের নিকট 

রি চিশালার অন্ত ৪ উপহার পাওয়া গিফাছে। তচ্সধে) নিয়লিখিত কয়েকটি দান তিশ্ে 
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উল্লেখযোগ্য । (১ )ভ্রীধুক্কা রাণী ভূবনমোহিনী কর্তৃক প্রদত্ত স্বগীয় রাজ! রাজেজলাল 

মিত্রের গাউন, হুড, চোগা, পাগড়ী, দোয়াত, ডায়েরী, নোটধুক ও ১৫ খানি প্রাটীন 
ছবি। ৮২) শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয়-গ্রদত্ত অন্ধ, ও মুসলমান-রাঁজগণের ২৬টি 
প্রাচীন মুদ্রা ।/€ ৩) মাননীয় মহারাজ শ্ীযুভ। সার মণীন্ত্রন্ত্র নন্দী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত 

তিনটি মহদ্মদীয় স্বর্ণমুদ্রা। (৪) শ্রীযুক্ত দিলীপকুমীর রায় মহাশয়ের প্রদত্ত তাহার 

পিভৃদেব, স্বর্গীয় ছিজেন্্রলাল রায়ের রচিত নাটক “বদ্দনারী* ও “সিংহলবিজয়ের” খণ্ডিত 
গাঙুলিপি। 

ছাত্র-সত্য 
আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্থমোহন বস্ত্র এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্ক্ষরূপে কারা 

ফরিয়াছিলেন। এই শাখার কা্্যবিবরণ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। 

| পুরন্থার-প্রবন্ধ 

'আলোচ্য বর্ষে ৮টি পুরদ্কারের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি এখনও 

পরীক্ষিত হয় নাই বলিয়া ফলাফল এখানে প্রকাশ করিতে পার! গেল না। এ স্থলে 
উল্লেখ কর! যাইতে পাঁরে যে, স্বীয় বরদাচরণ মিত্র ও স্বর্গীয় কেদারনাথ দত্ত মহাশয়- 
ছয়ের স্বতিকল্পে ছুইটি পুরত্বারের প্রতিশ্রতি পাঁওয়! গিয়াছে । আগামী বর্ষে এই পুরস্কারের 

বিষয় যথারীতি বিজ্ঞাপিত হইবে। বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের জন্য ধাহার। পরিষংকে অর্থ 
সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহাদের নিকট পরিষৎ আস্তরিক কৃতজ্ঞত| জ্ঞাপন 

করিতেছেন। বিজ্ঞাপিত পুরস্কারের বিবরণ পরি শিষ্টে মুদ্রিত হইল। 

স্মৃতি-রক্ষ। 

৫১) নবীনচন্দ্র সেন স্বতিসমিতি--বোদ্ব।ইয়ের ন্ুগ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত জি, কে, মাত্রে 

মহাশয়কে কবিবরের একটি মর্শর-মুর্তি ওস্ত করিবার ভার দেওয়া হুইয়াছিল। এই 

মুর্ির একটি ছাচ গ্রস্ত করিয়া তাহার ফটোগ্রাফ এই স্থবতি-সমিতির সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত হীরেজনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট মাত্রে মহাশয় পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত 
আলোকচিত্র দেখিয়! এই ছাচের মৃত্তি মনোনীত ন!1 হওয়ায় শিল্পী মাত্রে মহাশয়কে এতদ্বিষয় 
জ্ঞাপন কর! হুইয়াছিল। তিনি পুনরায় আর একটি ছ'চ গ্রস্তত করিয়৷ উহার আলোক চিত্র 
শ্বতি-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। উহ! এখনও বিচারাধীন 

আছে। 
(২) কাশীরাম দাস স্থতি-সমিতি--এই সম্বন্ধে নুতন কিছু বলিবার নাই। যথোপযুক্ত 

অর্থ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। তৎসংগ্রছের জন্য এখনও চেষ্টা চলিতেছে । এই চেষ্টা 
সম্যকরূপে ফলবতী করিবার জন্য একটি কার্ধযকরী সমিতি গঠিত হুইয়াছে। এই সমিতির 

 সদস্যভালিক। ও ইহার সংন্দিগ্ কার্য) বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া! হইল। 
০) চন্ত্রকান্ত -্বতি-সমিতি-_ন্বর্গীয় তর্কালঙ্কার মহাশয়ের তৈলচিত্র পরিষদের হস্তগত 
হইয়াছে ।--ভাহ। ইতিপুর্বেই কাঁর্ধযবিবরণে আমর! জ্ঞাত করিয়াছি। যাবি অধিবেশনে হা 
গুভিঠার ব্যবস্থা কর! হইবে। : 
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(৪) ক্কষ্চচ্দ্র স্বৃতি-সমিতি--কবিবরের বাসস্থান সেনহাঁটীতে একটি স্ৃতিস্তস্ত প্রতিষ্ঠার 
জনা জারোজন চলিতেছে । এই স্থৃতি-সমিতির কা্্যবিবরণ পরিপিষ্টে প্রদত্ত হইল। 

(৫) সখারাম গণেশ দেউস্কর-ন্বগাঁয় দেউ্কর মহ।শয়ের একখানি আলোকচিত্র কলি- 
কাতার কোন চিত্রকরকে চিত্র প্রস্তুত করিবার জন্ত দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ধঁ আলোক চিরটি 

হারাইয়! ফেলিয়াছেন বণিয্না কাধ্য কোনরূপ অগ্রসর হয় নাই। এট সম্বন্ধে পুনর্ঝযবস্থা 
করিবার আয়োজন হইতেছে । 

(৬) মহেজ্্রনাথ বিগ্তানিধি _বিগ্ভানিধি মহাশয়ের একখানি আলোকচিগ্র পরিধদের 

হস্তগত হই়্াছে। ইহ! হইতে তাহার একখানি তৈলচিত্র গ্রস্ততের ব্যবস্থা! শীপ্রই করা 
হইবে। 

(9) কালীবর বেদাস্তবাগীশ--সংপ্রতি ই'হার একখানি আলোকচিত্র পরিষদের হস্তগত 
হইক্সাছে এবং উহা! হইতে তৈলচিত্র গ্রস্ততের ব্যবস্থা! হইয়াছে। 

(৮) মীর মশারফ হোসেন-__-ই'হার কোন প্রকার চিত্র পরিষদের হস্তগত হয় নাই। 

উঞ্ সংগ্রহ কন্িবার ব্যবস্থা! হইয়াছে । 

(৯) ন্ব্গাঙ্গ মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-_স্বীয় মহারাজের তৈলটত্র প্রস্তত সর্থন্ধে 

কার্য বিশেষরূপ অগ্রসর হয় নাই। হায় মহারাজের সুযোগ্য দৌহিত্র প্রীমুক্ধ নলিন প্রকাশ 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মহারাজের একটি মুর্তি প্রদান করিয়াছেন এবং উহ! প্রতিষিত 

হইয়াছে। 
(৯) লিওটা-্-পরিষদের অন্ততম প্রতিষ্ঠীত৷ লিওটার্ড সাহেবের কোন প্রকার চিত্র 

জামাদের হস্তগত হয় নাই। সুতরাং তাহার শ্বতিজ্ঞাপক কোন প্রকার ব্যবস্থা অগ্ঠপি 
করিতে পার| যায় নাই। যাহাতে শীঘ্র ইহার ব্যবস্থা হয়, তৎসঘন্ধে পরিষৎ তৎপর 

আছেন। 
(১১) মনোমোহন বন্থ--শ্বর্গায় বঙ্গ মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র গ্রপ্তত হইয়। পরিষদের 

কার্ধ্যালয়ে রক্ষিত আছে। কিন্ত এ চিত্র মনোনীত না হওয়ায় উহ! পুনশ্চিত্রণের জন্ত চিত্র- 

করকে ফিয়াইয়। দিতে হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে। 
(১২) রজনীকান্ত পেন--কবিবরের একথানি তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া কাধ্যালয়ে রক্ষিত 

আছে। বার্ধিক অধিবেশনে উহ গ্রতিঠিত হইবে। 
(১৩) রাগ! বিনয়কষজ দেব- ধাহার গৃছে পরিষদের শৈশব উত্তীর্ণ হইয়াছিল, পরিষদের 

সেই অন্ততম প্রতি্ঠাত৷ ম্বর্গীয় রাজ! বাহাছরের একখানি তৈলচিত্র গ্রপ্তত করা হুইতেছে। 

উহ! সম্পূর্ণ হইলেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

(১৪) হিজেশ্রলাল রায়--দ্বর্গীয় কবি দ্িজেন্লাল রায় মহাশয়ের রচিত “বঙ্গনারী” ও 
“সিংহলবিজয়েপ্র খণ্ডিত পাখুলিপি তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমায রায় মহাশয় পরিষংকে 
উপহার দিয়াছেন। উহ পরিষৎ কর্তৃক সধছ্বে পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত হুইয়াঞ্ছে। ফিবি- 

বরে উৈলচিতর প্রপ্তত সব্দ্ধে কার্ধা বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। উক্ত চিত্র গ্রস্থতে বাবস্থ! 
শীযেই করা হইব |. 
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(১৫) কৈলাসচজ্র সিংহ--দ্বর্গায় কৈলাসচত্র সিংহ মহাশয়ের একখানি আলোকচিত্র 
পরিষদের হস্তগত হইয়াছে । উছ! অবলবন করিয়া ইহার একখানি চিত্র প্রস্ততের ব্যবস্থ। শীঘ্রই 

কর! হইবে। 
(১) কালীপ্রসন্ন ঘোষ-বিস্তাসাগর---্বর্গীয় কালীগ্রস্ন ঘোষ মহাশয়ের একখানি আলোক. 

চিত্র তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত সারদাগ্রস্ন ঘোষ মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। কিন্ত এ চিত্র 
কা্ধ্ানির্বাহক-সমিতির মনোনীত ন! হওয়ায় অপর একখানি চিত্র পাঠাইবার জন্ত শ্রীযুক্ত সারদ। 

বাবুকে অনুরোধ কর! হুইয়ছে। উক্ত আলোকচিত্র আসিলে তৈলচিত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা! হইবে। 

0১৭) অন্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী-_শ্বগাঁয় ত্রদ্মচারী মহাশয়ের ব্রোমাইড চিত্র তাহার পুত্র 
প্রাুক্ত ভোলানাথ ব্রদ্গরী মহাশয়ের বায়ে প্রস্তুত হইগ্লাছে এবং তাহা! পরিষদের হস্তগত 
হইয়াছে । শ্রীযুক্ত তোলানাথ বাবুর পরিষঙ্গের প্রতি এই অনুগ্রহের জন্ত পরিষৎ তাহাকে 
ধর্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। এই চিত্র প্রস্তুতের ভার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের 

উপর ছিল, তাহার কার্ধতৎপরতার জন্ত পরিষৎ তাহার নিকট ক্ৃতজ্ঞ। 
০৮) বিপ্রদাম মুখোপাধ্যায় _-্যর্গায় বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় মহাগয়ের একখানি 

হৌমাইড চিত্র পরিষদে আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্টিত হুই়্াছে এবং এই চিত্র সংগ্রহের জন্ত শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পরিষদের ধগ্যবাদার্হ। স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লুযোগ্য পুত্র 

পরীযুক্ত অপরেশচন্্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই চিত্র উপহার দিয়াছেন। 
0১৯) রাজ! দার সৌরীন্্রমোহন ঠাকুর-্বর্গীয় রাজ! বাহাছুরের একখানি চিত্র পরিষদে 

গ্রতিঠিত হইবে, স্থির হইয়াছ্ছে। কিন্তু নান! কারণে এতৎ সম্বন্ধে কাধ্য অগ্রসর হয় নাই। 
(২৯) শৈলেশচজ্ মন্তুমদার -ত্বগাঁর শৈলেশচজ্র মজুমদার মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড 

চিত্র পরিষদে প্রতিঠিত হইবে, স্থির হুইয়াছে। কিন্ত এ পর্যন্ত এই চিত্র প্রস্তুতের কোন 
ব্যবস্থ! হইয়! উঠে নাই। 

(২১) নবীনচন্ত্র দাস কবিগুণাকর--ইছার একখানি ব্রেমাইড চিত্র পরিষদে প্রতিঠিত 
হইবে, স্থির হইয়াছে এবং এই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন বিষয়ে চট্টগ্রামের শাখা-পর্নিষৎ মূল-পরিষৎকে 
সাহায্য করিবেন বলিয়া! প্রতিশ্রুত আছেন। এ সম্বন্ধে কার্ধ্য বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 

: চততীদাসের স্মতিরক্ষার্থ নাঙ্গর গ্রামে একটি মেল! স্থাপন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জগ্ত 
পরিষদের কাধ্যনির্বাহক-সমিতি শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধ প্রাচ্যবিষ্ঠামহার্ণব, সিদ্ধান্তবারিবি 

মহাশয়কে গান পরিদর্শনের ভার অর্পণ করেন। কিন্ত স্থানীয় অধিবাসিগণ এই মেলা স্থাপনের 

এবং গবর্ণঘেন্ট চণীধাসের বাগুলী মন্দির সংস্কারের ভার গ্রহণ করাতে পরিষৎ এই কার্ধ্য 

হস্তক্ষেপ কর! আবন্তক মনে করেন নাই। টি 
এই সকল অসম্পূর্ণ কার্ধয যাহাতে শীম্র সম্পূর্ণ হয়, আগাঁদী বর্ষে পরিষৎ তদ্বিষরে অবহিত 
৮ |. 

নাহিতা-পরিষং-পরিক! 

আলো বধে পুর্ব বৎসয়ের ন্যায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহৌপাধ্যার় শ্রীযুক্ত ভাঃ 
জীপ বিভাগ হাশর পর্রিকাধাযক্ষ ছিলেন এবং বিশেষ দক্ষতার সহি পরিকা লম্পান 
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করিয়াছেন। অগ্ততম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত বাণীনাথ নন্দী মহাশর পত্রিকা প্রকাশে 
সাঙাধা করেন। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির সম্যগণের নিকট পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধ 
নির্ববাচটনের যে সাছাধ্য পাইয়াছেন, তক্জন্য পরিষৎ উক্ত সমিতির সভ্যগণের নিকট স্কতজ্ঃ। 
আলোচ্য বর্ষে পত্রিকার দ্বাবিংশ ভাগের চারি সংখ্য। বাছির হইয়াছিল। এই চারি সংখ্যা 
পত্রিকাতে পরিষদের সভাপতির সম্বোধন লইয় সর্বসমেত ২১ট প্রবন্ধ গ্রধাশিত হুইর়াছে। 
এই ২১ টি প্রবন্ধ বিষয়-তেদে নিয়লিখিতন্ূপে বিভক্ত হইতে পারে )_- 

প্রাচীন সাহিত্য ৪ 

পরিভাষ। ১ 

গ্রাম্য সাহিত্য ২ 

প্রাচীন লিপিতত্ব ১ 

লেখন-কল৷ ১ 

ইতিহাস ণ 

ভাষাত ৩ 

দর্শন ২ 

২১ 

আপোচা বর্ষে পত্রিকাতে যে সমস্ত গ্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়ছিণ, ভাহাদের সর মর্ম নিয়ে 

প্রদত্ত হইল,-_ । 
প্রাচীন সাহিতা 

কে) আসামে শ্রীচৈতন্ত-_লেখক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম আর এ এম, একক 
আর এ এস্। প্রবন্ধ-লেখক বলেন যে, আসামে বৈষ্ণবধর্্াবলম্বীরা কয়েকটি বিশিষ্ট সম্প্র- 
দায়ে বিভক্ত ; যথা-_-দামোদরী, মহা পুরুষীয়, হছরিদেবী এবং €চতন্তপন্থী। প্রথম তিন সম্প্রদায়ের 

প্রবর্থকের। আসামবাসী বলিয়। লেখক অনুমান করেন। চৈতন্তপন্থীর! কখন্ কিরূপে আল!মে 

আপিয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়! লেখক জানিতে পারেন যে, কামরূপ বিভাগে হাঝো 

অঞ্চলে চৈতন্তদেব আসিয়াছিলেন বলিয়! এক জনশ্রুতি বহু কাল হইতে প্রচলিত আছে। 

হাজোতে মণিকুট নামে এক পাহাড় আছে, তাহার শিখরদেশে হয়গ্রীব মাধধের দেবালগ 

প্রতিঠিত। এই পাহাড়ের পাদদেশে একটি গহ্বর আছে, এই গহ্যরটিকে লোকে “ঠ5তস্ত 

ধোপা” বলিয়া! থাকে এবং চৈতন্তদেব এই গহ্বরে কিয়ংকাণ বাস করিয়াছিলেন বলিয়! 

মিদ্দেশ করিয়া থাকে । এই জনশ্রুতি 'সৎসম্পরদায়কথ।” নামক গ্রন্থে নিবন্ধ আছে। এই 

সৎসম্প্রদাক গ্রন্থ ভট্টদেব-প্রশীত এবং উ€! তিনধানি প্রাীনতর পুথি অবলখন করিঝা 

লিখিত হইয়াছিল। এই তিনখানি পুথির নাম নিমে প্রদত্ত হইল। *. ভট্টণেব লংন্প্রগারের 

কথার প্রারভ্তে যে চৈতন্তসংগ্রহের উল্লেখ করিয়াছেন, ততসদ্বন্ধে কোন কথা বল! যায় না। 

রুষ্ণতারতভীয়সংগ্রহ এবং নৃনিংহক্ৃত্য ছইথানি পুথি প্রবন্ধলেখকের হ্ম্তগত হইগ়াছে ? হইখনিই 

“গক্ধ ১১ টৈওতসংগ্রহ, ২, কৃগারতীর্সংগ্রহ, ৩, দৃসিংহতা। 
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আনবীর! ভাষায় লিখিত পুথি । শ্রাথনখানি পন ও ছ্বিতীয়ধানি গ্থ। কৃষ্ণভারতীয়সংগ্রহে 

প্ীটচতনমেবের মাধবমন্দিকে় সঙ্মিকটে একটি গহ্বরে বাসের উল্লেখ আছে এবং তথায় 

জবামের কষতিপর্ধ পঙিচ্ক ব্রাঙ্মণফে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, এ কথারও উল্লেখ জাছে। 
মৃপিংহক্কত্যতেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া ঘায়। এ সম্বন্ধে লেখক স্বীকা্গ করেম যে, 

বৃনি €হস্কত্যেয মূল পুধিখানি গরথমও সংগৃহীত হয় নাই। 
(খ) একখানি সত্যপীঙ্গের পুথি--লেখক শ্রীযুস্ত ঞ্জনবিলাস রায়চৌধুরী । সংগ্রহ- 

স্থল তাগলপুর, বাঙ্গাল! অক্ষয়ে লেখা, তাক্দিখ ১১৬২। মৌলবি আবদুল করিমের 

সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধার কর! হইয়াছে। গ্রন্থের ৰিশেষত্ব এই যে, সত্যন[রায়ণ নাম 

দিয়! কবি সতাপীরের পুথি লিখিয়াছেন। কবি আপনাকে কবিবল্পভ নামে পরিচয় দিয়াছেন। 

(গ) জ্ঞানদাসের পদাবলী--লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র রায় এম্ এ। গ্রবন্ধ-লেখক 
বলেন যে, আ্ঞানধাস ও গোবিন্দদান উভয়েই বাঙ্গাল, সংস্কৃত, হিন্দী ও মৈথিলি ভাষা ও 

সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন এবং উভয়েই পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ পদকর্তী জয়দেব, বিদ্ভাপতি ও চণ্তীদাসের 
আদর্শে পদ রচন! করির়াছেন। তথাপি গোবিন্মধাসের পদাবলীতে বিগ্ভাপতির-_বিশেষতঃ 

জয়দেবের প্রভাব যেরূপ হুম্পষ্ট, জ্ঞানদাসের পদাবলীতে সেরূপ নহে। তাহার পদসমুহে 

চণ্তীদাসের গ্রভাবই পরিস্ফুট। জ্ঞানদাসের উৎকষ্ট পদগুলি প্রায় সমন্তই অমিশ্র বাঙ্গাল 
ভাবায় রচিত। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক জ্ঞানদাসের পদাবলীতে পাঠ ও অক্ষর-বিনিময়-জনিত 

যে অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে, তংসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচন| করিয়াছেন। 
(থ) নুক্রতে ধর্মভাব--লেখক কবিরাজ প্রীধুক্ত মথুরানাথ মজুমদার মহাশয় বর্তমান 

প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে, লুশ্রুত-সংহিতার সর্ধত্র বৈদিক ধর্দের অনুশাসনই দেখিতে পাওয়া 

যায়। হুশ্ররতে কোথাও বৌদ্ধ ধর্মের গন্ধ অঙুতৃত হয় না। 

লেখন-কলা (051118181)179 ) 

(ক) বাশে*লেখ! ঠিকুজী--লেখক শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী । এই বংশখণ্ডে লিখিত 
চিবু্বীথামি চইগ্রাদে পাওয়া! গিগ়াছে। দরিদ্রতা হেতু চারি জঙগুল-পরিষিত বংশখণ্ডে 
জাতকের জগ্জালিপি ব| ঠিকু্জী খোদিত করার প্রথ! চট্টগ্রামে প্রচলিত ছিল। বর্থমান প্রবন্ধোক্ত 
ঠিরুজীটি একটি লৌহখলাকা! দ্বারা বংশখত্ডে খোদিত হইয়াছে। ইহাতে ঠিকুজীকার 
শাঁ্ছিরাম জচার্ধোর বঞ্চলম দণ্তধত জাছে। ইহাতে বোধ হয় যে, তিমি নিজ হাতে চি 
খোৌঁছিত হম নাই। 

(ক) 61০57&র প্রতিণধী__লেখক ভ্রীধুক্ত তারফনাথ দৌব। ইহার মতে 
৮৮1৩৩০এর গ্রতিশব “উত্তর হওয়া! উচিত। বখা--6 ০৩1০51-যত়ৌোত্তর । | 

গ্রাষ্য সাহিতা 

(ৰ ক) কয়েকটি প্রাচীন পঙ্লী-সঙ্গীত- লেখক গ্রীযুক্ত জীবেজকুমার দত । বর্তমান প্রবন্ধে 
টষ্টগ্রাষেঙ্র ১১টি পল্লী-সঙ্গীত সংগৃহীত হইয়াছে। লীবগুলি একখানি ৭* বংসরের 



সাহিত্য-পরিধত-পঞ্জিক! গু 

পুয়াভন সঙ্গীত, পুন্তিক! হইতে লংগৃহীত। এই পুন্তিকাখানিয় ছুই জন রচরিত1--রীকগানরত্ব দাস 
ও শ্রীনীলমণি বিশ্বাস। 
€খ) মানভূম জেক্ার গ্রাম্য সঙ্গীত- লেখক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘে!ব ঘি এল। বর্তমান 

প্রবন্ধে লেখক মান্ভূম জেলায় প্রচলিত কয়েকটি বাঙ্গালা গানের নমুমা দিয়াছেন। 
প্রচলিত গ্রামা সঙ্গীতে অনেক সময় গ্রশ্গোত্বর থাকে। গানের প্রথম অংশে প্রশ্ন ও শেন 

অংগ তাহার উত্তর থাকে । এই গওকার গানে কবিত্বের পরাকাষ্ঠ। গুকাশ পায়। এইয়াপ 
প্রশ্নোত্বরপূর্ণ কয়েকটি গানের নমুনাও প্রবন্ধ-লেখক দিয়াছেন। মানভূম জেলায় লোক প্রাগসই 
বৈষ্ণব-ধর্শাবলম্বী, পূর্বদে পাগত বৈষ্ঃবগগ এদেশে অনেক বৈষ্ণব পদ আনয়ন করিক্জাছেন। 

প্রাচীন লিপিতত্ব 

(ক) কৃঞ্চকীর্থনের লিপিকালনির্ঘয়- লেখক ভ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ও শ্রীযুক 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণকীর্ভনের পুথির অক্ষরতত্ব আলোচনা করিয়! স্থির করিয়া- 

ছেন ঘে, কৃষ্ণকীর্তনের আলোচ্য পথিখানি চণ্ডীদাসের শ্বহস্ত-লিখিত না হইলেও, উহা 
ঠাঙ্হার জীবিতকালে লিপিবদ্ধ হয়, এরূপ বলিবার পক্ষে কোন বাধ! নাই এবং পুথিখানি 

বঙ্গ।ক্ষরে লিখিত প্রাচীনতম বাঙাল গ্রন্থ ব্গিয়। গৃহীত হইতে পারে। বর্তমানে চণ্ীদানের 

কাল ১৪শ শতাব্দীর শেষ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত ধর| হয়। 

ইতিহাস, 
(ক) গুগু-বলভী-সংবং--লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিছ্যাভূঘণ বলেন যে, 

বিক্রমকাঁলের ৩৭৫ বৎসর অতীত হুইলে বলভীভঙ্গ সংঘটিত হয়। আল্বিরুনীতে এই 
বলভীভঙ্গের বিবরণ আছে এবং আল্-বিকুণীর মতে বলব নামক এক রাজ। এই অন্দর 

প্রতিষ্ঠাতা । লেখকের মতে এই অবই গপগ্ান্দ। তিনি বলেন যে, ঝবলভীসংবৎ অর্থে 

বলভীতঙ্গ-সংবৎ এবং আরও বলেন যে, গুগাব পরে বলভীসংবৎ নামে কাটিয়াবাড়ে 

গ্রচলিত হইয়াছিল। 
(খ) বর্ধমানের কথ।-- লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ মায় 

বি এ। ইহাতে রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতির অনুসন্ধানের ফল বিবৃত হইয়াছে। বর্ধমানের 
পুরাকাহিনী, ভৌগোলিক পরিচয়, প্রাচীন কীর্ঠিকলাপ একত্র স্লিবিষ্ট হইয়াছে । 

(গ) শ্রীমৎ রাঘব 'পত্তিত ও শ্রীপাট পানিহাটী-মাহাখ্য-_লেখক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন 
রায় ভট্ট। বর্তমান প্রবন্ধে লেখক মহাশক্ শ্রীপাট পানিহাটীর সহিত বৈষ্বব-জগতেক্ সম্বন্ধে 
অনেক কথা বলিয়াছেন। লেখক বলেন যে, ইহ! চৈতন্যের বিশ্রানন্থান এবং নিত্যানন্দের 

বিহারক্ষে্জ ছিল। প্রবন্ধ'লেখক পানিহাঁটী গ্রামের প্রচীনত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
পাইয়াছেন। লেখক বলেন যে, পানিহা্টী রাঘব পণ্ডিতের জন্মস্থান বলিয়া বৈষ্বগণের 

তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে এবং এই বিষয় প্রমাণের জন্য বহু বৈষাবগ্রন্থ হইতে বচনাদি 
উদ্ধত করিয়াছেন। 

ক্বাঘৰ পঞ্ডিতের নিকট :চৈতনড অনেক দিন ছিলেন। রাঘব পণ্ডিতের মদনমোহন 

মন্দির এখনও কুম্দর অবস্থায় আছে এবং দানবের সমাধিবোী মন্দিরের পশ্চিম দিকে বর্তদান। 



২৪ সাহ্ত্যি-পরিষৎ-পঞ্জিক৷ 

(ঘ) লঙ্ষ্োৌ সহরের নামের উৎপাত্ত- শ্রীযুক্ত নগেন্জনাথ বন্থ প্রীচ্যবিস্তামহার্ণব। 

লেখক মহাশয় বলেন যে, রামারণোক্ রাষচন্দ্রের ভ্রাতা এই:লক্ষৌ সহরের প্রতিষ্ঠাতা । 

(উ) শক্করাঁচার্য ও বৌদ্ধধর্ম- জেখক কৃষণানন্দ ব্রদ্ষচারী। লেখক বর্তমান 

প্রবন্ধে শঙ্ষরাঁচাধ্যের একটি সংহ্ষিগু জীবনী, তীহার সময় ও ততগ্রণীত গ্রস্থসমূহের 

আলোচনা করিয়াছেন । লেখক বলেন, শঙ্কর ও কুমারিল ন্ুধস্ব! একদেশবাসী ছিরোন। 

হর্ষচরিতে যে রাজ্যবর্ধনের কথ! পাঠ করা যাক লেখক বলেন যে, সেই রাজ্যবর্ধন শব্বর- 

ভাষ্যোজ রাজ্যবর্মন। লেখন বলেন, অতএব শঙ্কর রাজ্যবর্ধনের সমসাময়িক । লেখক 

আরও বলেন যে, শঙ্কর দাক্ষিণাত্যের লোক। হ্থর্গায় তেলাং যে তাহাকে গৌড়ীয় বলিয়াছেন, 

তাহা লেখকের মতে সমীচীন নহে। ভক্রোৎপলকূত বৃহজ্জাত্তকের টীকায় এক গণিতজ্ঞ 

তট শন্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্দেশেও অনেক শহরের নাম শ্রুত হওয়া 

যায়; কিন্ত লেখক বিচার করিয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শঙ্কর সম্ভবতঃ দাক্ষিণাতে)র 

লোক এবং সম্ভবতঃ ৫৮৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। লেখক বলিতে চাছেন যে, শঙ্কর বৌ 

দলনকারী ছিলেন না, পরস্ত তিনি তাহাদের মায়াবাদ-মতের সমর্থনকারী হইয়। তাহাদের 

উপকারক ও পক্গাবলঘী ছিলেন। 
চে) শ্রীবিক্রমপূর- লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্রমোহন রায়। ইহ! রাঁঢ় অনুসন্ধান-সমিতির 

অতিনব আবিক্রিয়। “দেবগ্রাম বিক্রমপুর” নামক আলোচনার প্রতিবাদ। তাত্শানমন 

ও সমসামন্রিক গ্রস্থাদি আলোচন| করিয়া লেখক স্থির করেন যে, “&বিক্রমপুরজয়ঙ্বন্ধাবার'কে 
ঢাক! বিক্রমপুরেই নিঃসন্দেহে স্থাপিত করিতে হইবে। 

(ছ) উক্ত প্রবন্ধের গ্রাতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু মছাশয় বিক্রমপুর নামে 

আর একটি গ্রবন্ধ গ্রঝ]শ করিয়াছেন । শেষোক্ত প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত যতীন্ত্র বাবুর গ্রতিবাদের সহিত 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 

ত।যাতত্ব 

(ক) জঙ্গিপুরের গ্রামাপব- লেখক শ্রীযুত রাঁখালরাঁজ রায় বি এ। লেখক অতি শ্রম- 
সংকারে অনেক গ্রাম্য শব সংগ্রহ করিয়াছেন। রাঢ়ের গ্রাম্য শবসমূহ একত্র সংগৃহীত 

হইলে আমাদিগের ভাষাতদ্বের যে প্রতৃত উপকার সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
(খ) নেহ ও লেহ শবের উৎপত্বি__লেখক. প্রীযুত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচাধ্য । লেখক 

বলেন যেঃ নেহ লে, লেহলঃ লেহ। একই শব। প্রাচীন বাঙ্গালায় ও প্রান্তে লেহ, নেহ 
শব শ্রদ্ধ!, লেহ, লালসা, প্রেম ও প্রীতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

(গ) সন্বোধন--সভাপতি; মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরগ্রসাদ শান্রী মহাশয় পুরাণ 
বাঙ্জালার অনেক কথা বলিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন বাঙ্গাল! তাবাতত্বের একটি বিস্তৃত 
আলোচন! সন্নিব্ধ কর! হুইয়াছে। 
উর শন 
(ক). প্রত্যতিক্ঞাদ্শন--লেখক শ্রীযুত ধীরেশচন্্র জাচার্ধয, বিভারদ্ব, এম এ। লেখক 

বঙ্ছেন বে .প্রত্যতিক্ঞা-দর্শন মাধবাচাধ্য কর্তৃক সংগৃহীত পঞ্চদশ গ্রকার দর্শনের অন্ততম। 
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এই দর্শনশান্স বেদমূলক নহে। এই দর্শনের মদ ্মুসন্ধান করিলে যদিও ইহাকে অবৈদিক 
দর্শন বলিতে হয়, তথাপি ইহাকে অশাস্ত্রীয় বলা যায় না। শৈবদর্শন হইতেই এই মতের 
উৎপত্তি হুইগাছে। শৈবদর্শনসমূছের মধ্যে পাশ ত মত সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন। প্রত্যভিজ্ঞা- 
দর্শনের মুল পাশ্ুপতদর্শন | | 

(খ) বৌদ্ধ স্তায়-লেখক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ যুক্ত সহীশচন্্র বিগাতৃষণ এম্ এ, 
পি এইচ ভি।- বর্তমান গ্রবন্ধ ২১শ ভাগ, গন সংপা পরিষংপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের 
অন্ুস্থভি। বর্তমান প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক অনেকগু/ল খৌদ্ধ নৈয়াযিক ও ভাহাদিগের গ্রন্থ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছেন। 

গ্রন্থ প্রকাশ 

আলোচা বর্ষে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় এছগ্রকাশ ও মুদ্রণ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত 

সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পর্তমান বর্ষে পুর্ব পুর্ব বংসরের গছ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 

১২০০২, লাঁলগে।লার রাজা বাহাদুরের নিকট ইহ ১১৯৭./৭ * পুমাব ভয় অরুণচন্ধ 

সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৫*২ টাকা পাওয়া শিচাছে বং নিষ্নিগ্ত এদ-সকল 

প্রকাশিত হইয়।ছে ;-- 

১। বোধিসম্বাবদানকল্পলত! ( ৪র্ণ ৭ )-ছায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ দাস সি আই ই 

কর্তৃক সম্পাদিত। 

২। শবকোষ (৪র্থ খণ্ড )-_রায় বাহাদুর জ্রীধুকক বোগেশচন্দ রায় এম্ এ, বিদ্যানিধি 

মছাশয় সঞ্চলিত। গত বর্ষে ইহার অধিকাংশ ছাপা হইয়াছিল । অবঃ গ্সংশ আলোচা বর্ষে 

ছাপা হইয়া গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে । 

ও। পদকল্পতর (১ম খণ্ড)--শ্রীযুক্ত মশীশচন্ত্র রায় এম এ মহাশয় কনক সম্পাদিত। 

পদ্দকল্পভরর ১ম ও ২য় শাখা পর্যন্ত এই ১ম খগ্ডে গ্রকাশঠ হুইয়াছে। 

৪। সত্যনারায়ণের পুথি--ভ্রীকবিবল্পভ-বিরচিত এবং মুন্পী শ্রীদুক্ত আবদুল করিম 

সাহিভ্যবিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পার্দিত। 
৫। মৃগলু--দ্বিজ রতিদেব-বিরচিত | শ্রীধুক মুন্সী আবদুল করিম সাছিত্যবিশারদ 

মহাশয় গ্রন্থথানি সম্পাদন করিয়াছেন। 

৬1 মুগলুব-সংবাদ--রামরাজা-বিরচিত। এই গ্রস্থখানিও শ্রীযুক্ত আবদুল করিম 

সাহিত্যবিশারদ মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন । 

৭। শ্ররভাষ্য (৫ম খণ্ড )--লালগোলায় রাজ। প্রীযুত্ত যোগীজ্রনারায়ণ রায় বাহাছরের 

সম্পূর্ণ ব্যয়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত র্গাচরণ সাংখাবেদাজ্ততীর্ঘ মগাশয় কতৃক অনুদিত ও সম্পাদিত। 
এই €ম খণ্ডে প্রীভাষ্য সম্পূর্ণ হইল। রর 

৮। তীর্থমঙ্গল--কবিরাজ বিঅয়য়াম সেন |বশার্দ-প্রনীত এবং শ্রীযুক নগেজনাথ বন 

প্রাচ্যবিদ্যাষহার্ণব মহাশয়-সম্পাদিত। 
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৯। তীর্ঘভ্রমণ-_ভ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বনু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ব মহাশয়-সম্পাদিত। এই 
গ্রন্থের লেখক খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবামী ৬ যদুনাথ সর্বাধিকারী মহাশয়। 

এতহ্বাতীত নিয্ললিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্ধ্য চলিতেছে । ইহাদের মধো কতকগুলি গ্রন্থের 
ছাপা গ্রার় শেষ হইয়াছে । শীঘ্বই বাহির হইবে। 

১। ধর্মপুজাবিধান--শ্রীধুক্ত ননীগোপাপ বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। 
মূলাংশ ছাপ! হুইয়! গিয়াছে; ভূমিক! প্রতৃতির ছাপা! চলিতেছে । 

২। মন্গলচণ্তী-পার্চালিক1--ভবানীশঙ্কর দাস-বির।চত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ব মহাশয় 

কর্তৃক সম্পাদিত। 

"৩। গোরক্ষবিজয়-_শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সাহিতাবিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। 

৪। গঙ্গামঙ্গল--ছিজ মাধব-বির চিত ও শ্রীযুক্ত আবছল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় 

বর্ডৃক সম্পাদিত । 

৫1 সারদামঙ্গল--মুক্তারাম সেন-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত মুন্সী আবছুল করিম সাহিত্য- 
বিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। 

৬) চণ্ীদাঁসের শ্রীকষ্ণকীর্ভন- শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রাঁয় বিদ্বল্লভ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদ্দিত। 

ইহার মূল এবং টাক! ছাপ! হইয়! গিয়াছে । ভৃমিক| ছাপ! হইতেছে । 
নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সকলের মুদ্রণকার্ধ্য চলিতেছে ;-_- 

১। পদকল্পতরু ( ২য় খণ্ড )-_শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। 

২। সর্বরসন্বাদিনী-_ শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভুষণ মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদ এবং 
সম্পাদন করিতেছেন। 

৩। শ্রীকষ্চবিলান--পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় টি গ্রন্থের 
সম্পাদন করিতেছেন। 

৪। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (২র থণও্ড )--শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় ইহ! 

সম্পাদন করিতেছেন। 
৫। বাৎগ্তায়ন ভাব্য--পাবনা, দর্শন টোলের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভ্ষণ তর্কবাগীশ 

মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদ এবং সম্পাদন করিতেছেন । 

আগামী বর্ষে নিশ্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণের ব্যবস্থ। হইয়াছে,_ 

১। গৌরাঙ্গ-সন্যাস-.বান্ুদেব ঘোষ প্রণীত এবং শ্রীযুক্ত আবছল করিম সাহিত্যবিশারদ 
মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত। 

২। জ্ঞানসাগর--আলি রাজ! ওরফে কানু ফকির গ্রণীত এবং শ্রীযুক্ত আবছুল করিম 
সাহিত্যবিশারদ মহাশয় সম্পাদিত। | 

৩। নেপালী পুথি--নেপালী অক্ষরে এবং বঙ্গভাষায় লিখিত এই গ্রন্থের সম্পাদন-ভার 
শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। 

৪। উত্তিদ্বি্দ্তা--বঙ্গবামী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীধুক্ত গিরিশচজ্জ বন্থ এম্ এ, এফ লি এস 
মহাশর়-বির চিত । 
2 
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আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ ঘোষ বিছ্থাভুষণ মহাশয়-সম্পাদিত "মুদ্রিত বাঙ্গালা 
পুস্তকের তালিকা*র কাপী অমূল্য বাবু কার্ধ্যনির্বাহকসমিতিতে নির্দিষ্ট সময় মধ্যে না দেওয়ায় 
সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, তাহার নিকট হইতে আর কাপী লওয়! হইবে না। এই কাধ 
স্থগিত আছে। | রর 

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম্ এ মহ!শয় কতৃক সম্প।দিত লেখমালানুকরমনী্র 

মুদ্রণকার্ধয নানা কারণে অগ্রসর হয় নাই। “অনিলপুরাণে"র সম্পাদনভার ব্যোমকেশ 
মুস্তফী মহাশয়ের হস্তে হ্যস্ত ছিল। আলোটঠ্য বর্ষে তাহার শারীরিক অস্স্থতাবশতঃ প্রথমে 

ইহার কার্ধ কিছুই অগ্রসর হয় নাই এবং বর্তমান বর্ষের শেষে মুস্যকী মঠাশয় পরলোক গমন 

করায় ইহার কাধ্য এখন বন্ধ আছে। 
শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদন্ত অর্থে পাশ্চাহা দশনের ইতিহাস প্রণয়ন 

ও ফরাসী পণ্ডত গিজোর “ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস* নামক গ্রন্থের অম্মবাদকার্য আরম্ত 

হইয়াছে, গত বর্ষের কার্য্যবিবরণে ইহা বল! হইয়াছিল। বর্থমান বর্ে ইহার তূমিকা পরিষদের 

বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হুইয়াছে। উক্ত 'মুবাদ-কাধ্যের ভার শ্রীযুক্ত পবান্দ্রনারায়ণ ঘে|ষ 
এম্ এ মহাশন গ্রহণ করিয়াছেন। 

শাখা-পরিষৎ 

আলোচ্য বর্ষে শাখাপরিষতগুলিকে তাহাদের আপনাদিগের কেন্দ্রে এঠিহাসিক তথ্যাদি 

সংগ্রহের জন্ত কাঁধ্যভার অর্পণ কর! হইয়াছে । শাখাঁগুলি এ কার্ণভার গ্রহণ করিয়া দ্ব সব 

কেন্দ্রের তথ্যাদি সংগ্রহের প্রয়াস করিতেছেন । 

আলোচ্য বর্ষের কাধ্যনির্বাহকসমিতির ১৯শ অধিবেশনে ত্রিপুরা শাখাপরিষৎ স্থাপিত 

হইবে ও এ সমিতির ২২শ অধিবেশনে নদীয়। ক্ৃষ্ণনগরে শাখাপরিষত স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত 

হইয়াছে। 
শাঁখাপরিষৎসমূহের বিস্তৃত কার্ধযবিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 

আয়-ব্যয় 

আলোচ্য বর্ষে সর্বরকমে পরিষদের ১৮২১১৩/৫ আয় হইয়াছে এবং পুর্ব্বংসরেয উদ্বৃত্ত 

২৩৯১০1/৫ ছিল। অতএব অ|লোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট জমা ৪২১২১%১০ টাকা । আলোচা 

বর্ষে মোট ব্যয় হইয়াছে ১৯৭৫৪৮%/১০ টাঁকা। বর্ষশেষে উদ্বৃন্ত রহিয়াছে ২২৩৬১৬/০ টাকা। 

আয়-বায়ের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 

রমেশ-ভবন 

ফাঁসিমবাঁজারের মাননীপ্ন মহারাজ সার শ্রীঘুক্ত মণীপ্রচ্্র নন্দী £ক সি আই ই মহোদয় 

শ্রমেশ-ভবনে*র জন্ত যে ৭ সাত কাঠ! ভূমি দান করিয়াছেন, তাহ! পরিস্তৃত ৪ইয়াছে এবং উত্ত 

ভূমিসংক্রান্ত দলিলের রেদিষ্টারীর কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত তবনের নক্সা ,পরন্তত 

হইয়াছে ও উহার স্তাসরক্ষকগণ এবং পরিষদের স্তাসরক্ষকগণ ও কার্ধ্যনির্বাহকসমিতি এক- 

যোগে তাহা মধুর করিয়াছেন। গৃহনির্দাণ সম্বন্ধে ও অন্তত বিষয় নির্ধারণ জন্ত উক্ত ট্রাষ্টিগণ 



২৮ সাহিতা-পরিষণ-পঞ্জিকা 

মিলিত হইয়! কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন। আশা! কর! বায়, বর্তমান বর্ষে উহার ভিত্তি গ্রতিঠঠিত 
হইবে। 
.. বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলন 

বর্তমান বর্ষের ৮ই ও ৯ই বৈশাখ শুক্র ও শনিবারে ধশোহরে বঙ্গীর-নাহিতা-সম্মিগনের 

নবম অধিবেশন স্থলম্পর হইয়| গিয়াছে । সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীধুক্ত 

ডাঃ সতীশচন্দ্র বিগ্ঠাভৃষণ মহ|শয় সধারণ-সভাপতির ও সাহিত্য-শাখার সভাপতির আসন 

অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । : দর্শন-শাখায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গ্রমথনাথ তর্কভূষণ, ইতি- 

হাস-শাখায় প্রাচ/বিদ্ভামছার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বনু সিন্ধান্তবারিধি ও বিজ্ঞন-শাখায 

শ্রীধুক্ত প্রমথনাথ বনু বি এস্ সি মহাশরগণ সভাপতির পদ সুশোভিত করিয়াছিলেন । যশো- 
ইরের শ্রীযুক্ত রায় যছুনাণ মঙ্গুমদার বাহাহ্র স্থানীয় অভ্যার্থনা-সমিতির সভাপতি ও শ্ীয়ুক কেদার- 

নাথ ভারতী মহ।শয় সুম্পাদকের পদে নির্বাচিত হইয়। আদর"আপ্যায়ন ও যঙ্জের সহিত সাহিত্য 

সম্মিলনের ধকল প্রতিনিধ, শাহত দাহিতালেবী ও সাহিত্যান্থরাগিগণের যথেই সধর্থনা 
করিয়াছিলেন । রায় বাহাঠর ঘছুনাথের কর্ম্মকুশলতায় সম্মিলনের সকল কার্ধযই স্থসম্পর হইয়'" 

ছিল। অনেকেই উপন্ডিত হ্ইয়। নি নিক্গ গ্রাবদ্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, কয়েকটি প্রবন্ধ 

গ্রতিনিধির দ্বারা পঠিত হয় এবং কতকগুলি উপযুক্ত হইলেও পময়াভাবে পঠিত হয়” নাই, 
কিন্তু পঠিত বলিরা গৃহীত হইয়াছিল। পরিশেষে স্থির হইল, আগামী বর্ষে বাকীপুরে 

সম্মিলনের দশম অধিবেশন আহত হইবে। সম্মিলনের বিশ্ুত বিবরণ পরিশিষ্টে ভ্রষ্টব্য। 
উত্তর-বন্গ-নাহিভা-সশ্মিলন 

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গপুর়ে উত্তর-ংচ্গ সাহিত্য-সন্মিলনের নবম অধিবেশন হইয়াছিল। 
এই অধিবেশনে মাননীর বিচারপতি সার শ্রযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরম্বতী মহাশয় 

সভাপতির আসন গ্রথণ করিয়াছিলেন। পরিশিষ্টে ইহার সংক্ষিপ্ত কার্ধাবিবরণ প্রদত হইল । 

সন্বদ্থন। 

আলোচ্য বর্ষে তিনটি সম্বদ্ধনা হইয়াছিণা । প্রথম--আ ভার শ্ীধুক্ত জগদীশচন্ত 

বঙ্গ মহাশয়কে পরিষৎ সম্বর্ধনা করেন। হ্িতীয়--মাননীর মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্্রচনত্র 
নম্দী বাহাচরকে তাহার অভিনব রাজসম্মান প্রাপ্তি উপলক্ষে পরিষৎ ভাগর সধর্দন 
করিয়াছিলেন । তৃতীয়--বদ্ধমানের মানলীয় মচারাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়টাদ মহাতাপ বাহাছুরকে 

. পরিষৎ সম্বর্দিত করেন। এই তিনটি সম্বর্থীনা উপলক্ষে পরিষৎ মন্দিরে সান্ধ্য সম্মিলনের 
আয়োজন হইয়াছিল। এই সাদ্ধা সম্মিলন উপলক্ষে সঙ্গীত, কবিতার্দি রচনা, একতান- 

বাদল, অর্থপাহাধা এদান ও কায়িক পরিশমের ছার! ধীছারা পরিষংকে সহায়ত) 

করিয়াছিলেন, তাহাদের নিকট পরিষং ক্কহজ্ঞ। 
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উপসংহার 

এই বৎসরে আমর! ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়কে হারাইয়া যে কত দূর ক্ষতিগ্রস্ত 

হইয়াছি, তাহা লিখিয়! প্রকাঁশ কর! দ্রঃসাধা। তাহার মকাল-মৃতাতে পরিষদের বজ্রাঘাত 

হইয়াছে বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাহার স্তায় অকুতিম সেবক বঙ্গীয়-সাহিত্া- 

পরিষৎ যে কত দিনে পাইবেন, তাহা বলা যায় না। বাস্তবিক বলিতে গেলে পরিষংকে যদি 

কেহ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্রত বলিয়৷ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তধনুবূপ কাজ করিয়া 

জীবনকে সার্থক করিতে পারিয়। থাকেন, তাহা হইলে তিনি একমান্ আমাদের স্বর্গগত বন্ধু 

ব্যোমকেশ বাবু । পরিষদের জন্মাবধি সাহার কাঞ্জ আমরা দেখিয়াছি -তিনি যে কি অক্লান্ত 

ভাবে ইহার পুষ্টির জন্ত খাটিয়াছেন, তাহা কল্পনাতীত বলিয়াই বোধ হয়। সংপারক্ষেত্রে 

তাহার আধিক অবস্থা তত ভাপ ছিল না--তিনি তংপ্রতি আদৌ দৃষ্টি না করিয়া, এমন কি, 

তাহাকে যাহার! বিশেষভাবে স্নেহ করিতেন, এই শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের, তাহার নিজের 

সাংসারিক অবস্থার উন্নতিকন্সে অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও পরিষদেরহ কাজ দিন রাজি 

করিতেন। এমন একজন সেবক পরিষৎ আর পাইবেন না। 'আমাদের মধ্যে অনেকে 

পরিষদের সেবা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু নান! অভাবের মধ্যে থাকিয়া ও নিজের 

কাজের প্রতি উদাসীন থাকিয়া পরিষদের এমন সেবা করিতে আমরা কয় জন সমর্থ হইয়াছি? 
ব্যোমকেশ বাবু আত্মবিশ্বত ছিলেন এবং প্রিষৎকেহ জীবনের ধ্যান জ্ঞান মনে করিয়া, 

তাহার মৃত্যু পধ্যন্ত পরিষদের জন্য খাটিয়৷ গিয়াছেন। আমরা এখন তীহার এই খাণের 
পরিশোধ কি করিয়া করিব? খঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদদর সদশ্তগণেব এ খণ পরিশোধের 

উপায় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ য৩ দিন থাকিবে, তত দিন তাহার নামের সহিত উহা 

অচ্ছেগ্চ সন্বন্ধ-সুত্রে জড়িত থাকিবে, সন্দেহ নাহই। ব্যোমকেশ বাবুর নিকট আমাদের খণ 
অপরিশোধনীয় হইলেও তাহার ছুঃস্থ পরিবারবর্গকে সাহাযা করা সম্বন্ধে আমাদের কিছু 

কর্তব্য আছে। পরিষৎ হইতে একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়া তাহার ছঃস্থ পরিবারবর্গের 

সাহাষ্যকল্লে টাদা সংগ্রহ হইতেছে । কিছু চীদা সংগ্রহ হহয়াছে-_কিন্ত আশাঙ্গ্রূপ হয় 

নাই। আমর! আশা করি যে, বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি অন্গরাগী ব্যক্তি মাত্রেই এবং পরিষদের 

সদন্তমাত্রেই ব্যোমকেশ বাবুর জন্য স্থাপিত সাহাষ্য-ভাগ্ডারে যথাশক্তি চাদা দিয়া তাহাদের 
খণপাশ কিছু লঘু করিবেন। আমর আরও আশা করি বে, ব্যোমকেশ বাবুর আদর্শ স্মরণ 
রাখিয়া পরিষদের সেবায় যেন আমাদের মধ্যে অন্ততঃ কেহ কেহ তাহার পদাঙ্কান্থুসরণ 

করেন। আমাদের মধ্যে অনেক কর্মী আছেন, কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার নানা কাজ 

লইয়াই ব্যন্ত। পরিষদ্ই ধ্যান ও পরিষদ্ই জ্ঞান, এই ভাবে পরিবৎ-সর্বস্থ হুইয়া পরিষদের 

এ্রকনিষ্ঠ সেবক হইবেন, এমন সেবক কি পরিষৎ পাইবেন না? বদি ন! পান, তবে বুঝিব 



২৮ (খ) মি সাচিত্য-পরিষত-পঞ্রিকা 

যে, ব্যোমকেশ বাবুর জন্য আমাদের দুঃখপ্রকাশ ও আমাদের রোদন বৃথ! বাহক শবাড়ম্বর 

মাত্র। ব্যোমকেশ বাবুর অশরীরী বাণী আমাদিগকে এই দিকেই আহ্বান করিতেছে। 

আমাদের মধ্যে যিনি সক্ষম, তিনি এ বাণী শুনিয়৷ পরিষর্দের একনিষ্ঠ সেবায় রত হউন এবং 

নিজ জীবনকে ধন্ত করুন। আমার নিশ্যয় বিশ্বাস যে, ব্যোমকেশ বাবুর স্বর্গীয় আত্মা এই 
প্রকার একনি সেবা দেখিলেই সর্বাপেক্ষা পরিতৃপ্ত হইবেন। আঙ্ুন, -আমর! সকলে 

ইহার জন্য তৎপর হই। ইতি । 

শ্ীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরা নঙ্গাক ১৩১১ 
সম্পাদক । 



স্পন্বিস্পিউ্ক 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-__রঙ্গপুর-শাখ। 

একাদশ সান্বৎনরিক কার্য্য বিবরণ 

(স্থাপিত ১০১২ বঙগাবব, *১ই বৈশাখ) 

১৩২৩ বনগাফে এই সভা ছাদশ বর্ষে পদাপণ করিয়াছে । নিষ্কে এই সডাঁর একাদশ বার্ধিক 
কারধ্যবিবরণ বিবৃত হইল। | 

আজীবন-সদন্ত ২, বিশিষ্ট সদহ; ৬, অধ্যাপক সদহ্া ৬, সহারক সদ ১২, ছাত্র সদশ্য ৬, 

সাধাকণ সস্তা ৩৫২) একুন ৪৩৮। 

আলোট্য বর্ষে পরিষদের সদত্ত মদনমনসিংহমিবাসী সভীশচন্্র চক্রবর্তী এবং রঙ্গপুর 
বাগহয়ারনিবাসী সারদাগোবিন্দ তালুকদার মহাশয়দ্বয়ের পরলে।ক'গমন-সংবাদ সভা ছুঃখের 

সহিত প্রকাশ করিতেছেন । 

১২ই আষাঢ় রাববার (১৩২২) তারিখে অপরাহ্থ ৩॥স্টার সময় রঙগ্গপুর সাহিত্য 

পরিষদের দশন সাম্বংসরিক অধিবেশনের কাধ্যারস্ত হয়। কাঁকিমাধিপতি মাননী় শ্রীপুর 

মহেঙ্জরঞ্জন রায় চৌধুরী, বিগামুকুট মহোদয় পীড়িত হওয়ায়, তাহার অনুরোধে রঙগপুরের 
ম্যাজিষ্রেট. কালেনউর এবং রঙ্গপুর সাহিত্য-পারষদের সভাপতি শ্রীুক্ক জ্ঞানেন্ত্রনাথ 
গুপ্ত এম্ এ, আই সি এস্ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সপ্মিলনের নবম অধিবেশন রঙ্গপুরে আর্ত হওয়ার আলোচ্য বর্ধে 

ধা পাচটি অধিবেশনে ছয়টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল । এই প্রবন্ধ গুলির মধ্যে রতিহাপিক ২, 

ক্লষিবিষয়ক ১, আলোচনামূলক ২ এবং প্রঞ্থতাত্তবিক ১টি প্রবন্ধ ছিল। 

রঙ্গপুর, নলডাঙ্গানিবাসী শ্রীবুক্ত গেবিন্মকেণি সুনসী মঙ্কাশয়ের বায়ে “নিমাইচগ্লিত্র” এ 

সভার গ্রন্থ বলীভুক্ত হইয়! গ্রকাশিঠ হইয়াছে। 

বলীয় গভর্পমেণ্টের প্রধান সচিব মহোদয় সদস্য গণের পাঠাথ ভারতীয় প্রত্বতান্বিক 

গ্রবিভাগ হইতে গ্রকাশিত কাধ্যবিবরণী বিন[মুল্যে প্দান করিয়া সভার ধগ্তবাদত।জম ছইয়াছেন। 
আলোচ্য বর্ধে সভার গ্রশ্থাগারে যে সকণ পুস্তক উপহাত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের 

প্রায়কল্পে এবং গ্রস্থকারদিগকে উৎসাহছিত্ত করিবার নিমিত্ত উপহৃত গ্রস্থগুলির বিজ্ঞাপন 

সভার সুখপত্রে প্রকাশের বাবস্থা কর হই়াছে। 
চিন্রশালায় বে নকল এ্তিহাপিক উপকরণ সংগুহাত হইয়াছে, তম্মধ্যে এই সভার 

সতাপতি ভীবুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ গুপ্ত এম্ এ, আই দি এস্ বাহার কর্তৃক উপহৃত পিস্তল" 

নির্টিত দনেবীমুন্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিশেষদ্ষগণ আদ পর্বাস্তও এমৃষ্তির স্বরূপ নির্ণর 
কল্সিডে পাম নাই। 



সাহিত্য-পরিধৎ-পঞ্জিকা 
অধিবেশনের ভারিখ ও প্রদর্শিত দ্রব্যাদি 
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৩১ সাহ্ত্যি-পন্ধিষৎ-পঞ্জিকা 
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চতুর্থ অধিবেশন, 

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩২২৯ 

২৮ নভেম্বর, 
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স্থগিত পঞ্চম অধিবেশন, 

২৭শে 
চৈত্র, 
১৩২২, 

৯ই 
এপ্রিল, 
১৯১৬, 

রবিবার। 

(১) প্রচলিত কবিপদ্ধতি-_ 

শ্ীযুক্ত বাষিনীকুমার 
বিশ্বাস ৰি এ

 
(২) বঙ্গে তত্্শান্ত্রের 

চ্চা-_ 

ভ্ীযুক্ত যোগেন্ত্রন্ত্র বিস্যাভূষণ। 

স্তায়শান্ত্রের উপকারিতা, 

শ্রীযুক্ত ভৰরঞ্জন তর্কতীর্থ। 

অন্বিকাচরণ গুণ, হত়ীশচন্্র সমাজপতি 
ও কৰি নুকুমারী দেবীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ । * 
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মৃগশৃঙ্গাককৃতি পরগাছ। 
মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ। 

শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিগ্ভাবিনোদ, তৰসরন্থতী, এম্ এ। 
শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র রায়। 

|
 

যশোহরে আহ্ৃত 
নবম উপস্থিত হওয়ার জন্ত এ 

সন্ভার 

প্রতিনিধি 

নির্বাচন 

॥ 



৩২ সাহিত্য-পরিবৎপপঞ্জিক! রি 

ব্দেশের মাননীয় গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাঞ্ছার সভার টিজ্শালার ভীাহায় ও 

তাহার পদবীর ছবি উপহার দিয়! সভার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। 

রাঞ্সাহী-বিভাগের অস্থায়ী ক'মশনার মিঃ ম্যামন্ সভার চিরশালার শুভাগষন করির! 
সংগৃহীত ভ্রব্যাদি দর্শন পূর্বক প্রীত ছইয়। অনুকূল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। 

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সপ্সিজনের নবম অধিবেশন মাননীয় বিচারপতি শ্রীধুক্ত আগুভোম 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বিগত ১৯।২* চৈত্র (১৩২২ ), ১1২ এপ্রিল (১৯১৬), 
শনি ও রবিবার রঙ্গপুরে মম্পর হুইগলাছে। কাকিনার মাননীর রাজ! প্রীযুক্ত মহেঙয়ঞ্জন 
রায়চৌধুরী বিদ্যামুকুট মহোদয় গ্াভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বঙ্গের নান! স্থান হইতে সমাগত বাণী-সেবকগণের আগমনে রঙগপুর ধন্ত হ্ইয়াছিল। 

সাহিত্যিকগণের পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের জন্ত মাননীয় রাজ! শ্রীযুক্ত মহ্জেরঞ্ন বায 
চৌধুরী মহোদয় ও রাজ শ্রীযুক্ত গোপাঁললাল রায় বাহাছুর ছই দিনে দুইটি সান্ধ্য সশ্মিলনের 
ব্যবন্ছ। করিয়াছিলেন। 

আলোচ্য বর্ষে সভার মোট আয় ১৫৩,৮/৬ এবং গত বর্ষের উদ্ধত্ত ওছবিল ৩২৯৭%/,, 

মোট ৪৭৩৮৩/৩ ছিল। তন্মধ্যে সভার সর্ধপ্রকারের ব্যয় ১৫৭৫1/* বাদে অবশিষ্ট 

৩১৬২%৮৬ মান্জ আছে। স্থায়ী 'ধনতাগ্ডারে রক্ষিত ৩***২ টাকা বাধে ১৬২/৮/৬ সভার 
বিবিধ তহবিলে উদ্ধত হইন্নাছে। 

শীজুরেজতজ রায়চৌধুরী 
সম্পাদক । 

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন 
নবম অধিবেশন 

রজপুর--১৩২২ বঙ্গাৰ 

বিগত ১৮,১৯ ও ২* চৈত্র, শুক্র, শনি ও রবিবার রঙ্গপুয়ের টাউমহলে উত্তরবঙ্গ 
নাহিত্য-সগ্মিলনের নবম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে । ১৮ই তারিখ একটি বিশেষ কৃষি- 
সাহিত্য-সন্মিলনের জন্ত নির্দিষ্ট হুইয়াছিল। বলের বিভিন্ন স্থান হইতে বছু ক্ৃবিসাহিত্যবিৎ 
এই দিবস সন্ষিলনের কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন । . 

প্রথম দিবসের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিক্োগী এনএ, পি জা এস্, তা 
এস্ সভাপতির কার্ধ্য করিয়াছিলেন। সভার নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও পঠিত বলিয়া 
গৃহীত হয়। 



পন চিএ 

সাহিতা-পরিষণ-পঞ্জিকা ৩৩ 
১। কৃষি ও কৃষক *** *** *** শ্রীযুক্ত প্রবোধচক্ত্র গুহ এফ. আর জি এস্ 
২। গোপালন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ -"' » যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি এ, এম এ এস্ 
৩। রুষির আবশ্বকত। ও আমাদের কর্তব্য » যছনাথ সরকার বি এ, এম্ এ এস্ 
৪1 মেঘ ও বৃষ্টি বিচার *** **, » ছেমচন্দ্র দেব 
৫ তামাক ও তাদাক চাষে এীতিহাসিকত্ব » যামিনীকুমার বিশ্বাস বি এ 
৬। রুষিশিল্প ও গোরক্ষা ... *** » প্রকাশচন্ত্র সরকার বি এল্ 
৭। কুধিরসায়নের ক্রমবিকাশ :.. » ডাঃ প্রমদাচরণ বিশ্বাস পি এই5. ড়ি 
৮। ক্্ষকের শোচনীয় অবস্থা **" * দৈছানাথ সাহ্টল বি এল্ 

৯1 প্ঞ্জাবে নিমকের খনি **, এ বাকেন্দকুমাব বিদ্বাকিষণ 

( পঠিত নৃলিয়া গৃহীত ) 
১০। আর্ধাশান্তে কষিতন্ব (এ) :". » যোগেন্দদ্দ বিছা মণ 

ও দিস নিয়লিগিত গ্রস্তাঁব কয়েকটি পরিগৃহীত হয় ;-__- 
গ্রাইমারী ও সেকেগ্ডারী বিগালয়সমুহে রুষিবিষয়ক শিক্ষাদানের নিমিত্ত এই সম্মিলন 

গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছেন। সন্মিলনের এই নির্ধারণের অনুলিপি শিক্ষাবিভাগের 

ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুরের নিকট পাঠাইবার জন্ত স্থায়ী সম্পাদকের উপর ভার গ্রদত্ত হইল। 

প্রস্তাবক-_শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্ত্র সরকার, উকীল, হাইকোর্ট ( কলিকাতা )। 
সমর্থক-_শ্রীযুক্ত শিশিকাস্ত ঘোষ, সম্পাদক--কৃষিসম্পদ্ (ঢাক) 

বগদেশে গভর্ণমেণ্ট বর্তৃক প্রকাশিত কৃষিধি্ষয়ক কা্ধযবিবরণ ও অন্ঠান্ত গ্রন্থ বাঙ্গালা 

ভাঁষাতেও প্রকাশিত হওয বাঞ্চনীয় 

প্রস্তাবক-- শ্রীযুক্ত ঈখরচন্দ্র গুহ, এফ. আর এইচ. এস্ (ময়মনসিংহ )। 
সমর্থক-: » গিরিজাকান্ত ঘোষ (ঢাক) 

রুষি-সাহিত্্যের প্রচারকল্পে বঙ্গদেশের যে যে স্থানে গভর্ণমেন্ট কৃষি-পরীক্ষাঙ্ষের 

গ্রতিঠিত রহিয়াছে, সেই সেষ্ট স্থানে কৃষি-প্রদর্শনীগৃহ ( মিউজিয়ম ) স্থাপিত হওয়া! বাঞনীয়। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুস্তাবের অনুলিপি কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব বাহারের নিকট 

পাঠাইবাঁর জন্ত স্থায়ী সম্পাঁদকের প্রতি ভ।র অর্পিত হইল। 

গ্রস্তাবক-_-শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব ( কণিকাতা। )। 

সমর্থক-- » যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বি এ, এম এ এস্। 

উ-্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সংশ্রবে বর্ষে বর্ষে কৃষি-সাহি হ্য-সশ্সিলনের ব্যবস্থা কর! হউক। 

এইট সশ্মিলনের পরিচাঁলন-ভার উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সন্মিলন-পরিচ।ল্ন-সমিতির উপর অর্পিত হই্ল। 

 প্রস্ত|বক__্রীদুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ গুপ্ত এন এ, আই দি এস্। 
সমর্থক-- » যদ্ুনাথ সরকার বি এ, এম্ এ এস. (হাওড়া )। 

কুষি-সাহিত্যবিষক গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত এই সন্মিলন রঙগপুর-সাহিত্য-পঠিষদের 

কাঁধ্যনির্বাহক,সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন। 
প্রস্তাবক--নভাপতি। 



৩৪ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক! 

১৯শে চৈত্র নিয়ে।ক্ত প্রস্তাব কয়েকটি গৃহীত হয় ;--- 

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সন্মিলনের সম্মিলিত সভ্যবৃন্দ অভীব হুঃখের সহিত অবগত" হইয়াছেন 

যে, অস্ত প্রাত্তকালে বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, সর্বঞনপরিচিত ব্যোমকেশ মুস্তফী 
মহাশয় পরলোৌকগত হইয়াছেন; ভজ্ঞন্ত এই সম্মিলন গভীর শোক প্রকাশ করিয় তাহার 

আত্মীয়ের নিকট সমবেদন! প্রকাশ করিতেছেন। 

প্রন্তাবক-_ কবিসআ।ট, মহামহোপাধ্যার, পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাঁদবেশ্বর তর্কর্ড 

সমর্থক-_শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমায় মৈত্রেয়, পঞ্চানন, বি এ। 

স্থানীয় নর্মাল কুলের ধান শিক্ষক ও অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম উদ্যোগী সদস্য বিদেশ্বর 

সেন এম্ এ মহাশয়ের মৃত্যুতে এই সম্মিলন শোক প্রকাশ করিতেছেন । 

প্রস্তাবক-_ শ্রীযুক্ত ন্রেন্দ্রচ্্র রায় গৌধুরী-_সম্পা্দক 
সমর্থক- » আশুতোষ লাহিড়ী বিপিই। 

, এই সভা প্রস্তাব করেন যে, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের শিক্ষাদানে বাঙ্গালা-সাহিত্োর অধ্যাপন৷ 

বাধ্যতামূলক কর! হউক। পরস্ত এই ভাষায় শিক্ষা! প্রদানের জন্ত এক অথবা একাধিক 
অধ্যাপকের আসন নির্ণয় কর! হউক। 

প্রস্তাবক--সভাপতি। 

গভর্ণমে্ট যাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্যসেবিগণের মধ্য হইতে পাঠা পুস্তক নির্বাচন-সমিতিতে 

প্রতিনিধি গ্রহণ করেন, তছিষয়ে অনুরোধ জ্ঞাপন কর! হউক। 

সম্মিপনের স্থায়ী সম্পাদক মহাশয় উল্লিথিত উভয় গ্রাস্ত(বের উদ্দেশ্ঠ সাধন জন্ত উপযুক্ত 
উপায় অবলম্বন করিবেন। 

প্রস্তাবক-- সভাপতি । 

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গুলি পঠিত ও পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়; 
সাহিত্য 

১। অগৈতৈমন্গল পুথি ও অদ্বৈষ্ঠাচার্যোর কালনি পণ শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রন্্র গুহ বি এ, বি টি 
২। সাহিত্যে জয়দেব ”** ০. » অভিলাষচন্দ্র কাব্তীর্ঘ 
৩। বাঙ্গাল! ভাষার উপর বৈদেশিক গ্রাচ্যকাঁপের প্রভাব » রাজকুমার বেদতীর্থ 
৪। বাঙ্গালা-দাহিত্যের একটি প্রধান অভাব... » সুখবিন্ু সেন 
৫1 সংস্কৃত নাটকে নানান্ ভাঁষা » শিবপ্রনাদ ভট্টাচার্য 

৬) সে কালের বাঙ্গালা সাময়িক পরিক। ও বঙগলমাজ » কেদারনাথ মজুমদার 

- ৭। সাছিত্যিক তাষ! ও চলিত কথ! *। বৃন্দাবনচন্দ্র ট্টরাচাধ্য বি এ 
৮। বাঙ্গালী মুসলম|নের ভাষা ও সাহিত্য » মহম্মদ ইয়াকুব আলি চৌধুবী 
৯। বাঙ্গাল! ভাষায় ব্যাকরণ ও শব্ধকোষে৭ অভাব » রাজকুমার ধেদতীর্থ 

১০। বাঙ্গাল! সাহিত্যের একটি প্রধান অভাব » সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত 

১১1 শিল্প ও সাহিত্য ( পঠিত বলিয়া গৃহীত ) ». পি, সি, দত এল্ এম্ ই 
১২। বাঙ্গালা সাধুভাষা (এ) *** » বীরেশ্বর সেন 
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১৩। বাঙ্গাল! সাহিত্যে কবিকঙ্কণ (পঠিত বলিয়া গৃহীত ) শ্রীযুক্ত জানেতরতুনার কাব্যার্ণৰ 
১৪। বাঙ্গাল! সাহিত্যালোচন! গুরসঙ্গে 

কয়েকট প্রয়োজনীয় কথা (এ) 
১৫। সাহিত্যের অন্ুপ্রাণনা (&) 

দর্শন 

১। বেদাস্ত-দর্শনে বিবর্তবাদ ও পরিণামধাদ 

২। যোগবলে শারীরিক বলের পরিচয় (পঠিত বলিয়া! গৃচ। 5), 

*» নুদ্দাচরণ সরকার 

» শরচন্দ্র চৌধুরা বি এ 

শ্রীযুক্ত কোকিনেশ্বর বিষ্ঠারত্ব, 

কাবা ঠার্থ, শাজী, এম এ 

যতীন্দ্রনাণ রাঙ্গচৌধুরা 
৩। কপিলের নিরীশ্বরবাদ (4) ৮ বেদাণলাথ ভারতী, সংখ্তীর্থ 

৪। স্তায়দর্শনে শ্রীহট (এ) » তরকিস্কর দাস 

৫। বৌদ্ধধর্মে আত্মবাদ (এ) ». মগ্রোষকুমার মুখোপাধ্যায়, 

৬। জন্ম মৃত্যু কি? (পর; ৮. হনুরলাল গুধ. কবিভৃষণ 
ইতিহাস | 

১। দন্ুজ্মর্দীন দেব 4%, খভাসচন্ত্র লেন বি এল্ 

২। মহাকবি বাগভট্ট » বান্থদেব সাধবভৌম 
৩। ইউরোপীয় আর্েনীয়ায় হিন্ূপনিবেশ গণপতি রায় বিগ্তাবিনোদ 

বিজ্ঞান 

১। জড়ের মূল উপাদান শ্রীযুক্ত স্থরেক্্নাথ চট্টোপাধ্যার এম্ এ 

২। প্রাচীন ভারতের রণপ্রসঙ্গ » পূর্ণচন্দ্র রায় 

৩। বৃন্দ ও মাধব » জো[তিশ্চন্ত্র সরম্বতী 

৪। শারীরিক রক্ত সঞ্চাপন-ক্রিয়াততব » মহম্মদ রসিদল হক্ হাকিম 

বিবিধ 

১। একার পীঠ ৮০ জীযুক্ত রমা গ্রনাধ চন্দ 

২। পল্লীর ছুর্দশা ( পঠিত বলিয়! গৃহীত ) » €৫৮৭ণ রক্ষিত 

৩। চগনক (4) রা কুষদ।ন বসাক 

৪। দেবাস্ুরের যুদ্ধ ও বুত্রাস্থর বধ € এ) 

৫। প্রাচীন ভারতে দ্যুতক্রীড়। *. দুর্গীসুন্দর বিদ্যাবিনো 

৬। সনাতন ধর্ম ও বিবাহ , যোগেশবান! দেবা 

শ্রীটরেঞ্চন্দ্র রায়চৌধুরী 

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সঙ্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক । 



বীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
ভাগলপুর-শাখা 

একাদশ বাঁধিক কার্যয-বিবরণী 

১৩২৩ 

১৩২২ সনে শাখা-পরিষদের কাধ্য নান। কারণে তেমন সন্তোষজনক হয় নাই। পরিষদের 

নিজ গৃহাদি না থাকাই তাহার মধ্যে প্রধানতম । এ বিষয়ে আমর কাঁধ্য-নির্বাহক-সমিতির-_ 

ভাগলপুরের জনসাধারণের 'ও পরিষদের অপয়াপর অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের সহানু- 

ভূতি ও সাহাধ প্রার্থন! করি। ভাগলপুর ইনৃষ্টিটিউটের কর্তৃপঙ্গগণের সৌজন্তে পরিষৎ 
তাহার জন্মকাল হইতে আশ্রয় লাভ করিয়াছে এবং ইহার জন্ত পরিষৎ উক্ত বর্তৃপক্ষগণের 

নিকট অপরিশ্োধ্য খণে আবদ্ধ। কিন্তু পরিষদের বর্তমান.রয়সে এমন অবস্থ! মাসিয়াছে যে, 
ইনষ্টিটিউট-গৃছে পরিষদের সকল কার্ধ্য স্বাধীনত। ও শ্বচ্ছন্দতার সহিত আর নির্বাহ হয় ন। 
বিশেষ ছাত্র-সমিতির সভ্যগণ এখানে সর্বতোভাবে আমাদের সহিত যোগ দিতে পারেন না 

বলিয়া, তাহাদের সহিত পরিষদের সম্বন্ধ যেন উত্তরোত্বর শিথিল হইয়৷ পড়িতেছে। ইহ! 

পরিষদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কথ|। কিন্তু পরিষদের বর্তমান আধিক অবস্থায় ইছার 
গতাস্তর নাই বলিয়া আমার্দের মনে হয়। তবে আমার কথ! এই যে, আলোচ্য বর্ষে 

মভ্যগণের মনে এই কথাটি বারঘার উদ্দিত হুইয়াছে। কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির কয়েকটি 
অধিবেশনে এই বিষয় লইয়! বিশেষ আলোচনাও হুইয়! গিয়াছে এবং তাহার ফলে পরিষদের 
নিয়মাদির অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিগত ৩রা পৌষের কাঁর্ধা-নির্ববাহক-সমিতির অধি. 

বেশনে মিরমাদির আলোচন! ও প্রণয়নের অন্ত একটি বিশেষ সমিতি গঠিত হয়। উক্ত সমিতি 

নিয়মাদির যে খসড়ী গ্রস্তত করেন, তাহ কা্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভাগণ কর্তৃক যথারীতি 

গৃহীত হইয়া-_বার্ধিক অধিবেশনে সাধারণ সভ্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং উত্ত 

মৃতন মিয়মাবলির ছ্বার। অতঃপর কাধ্য চালাইবার ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। ভরসা! আছে, 
মুতন বৎসরে মৃতন নিয়মার্দির ঘারা পরিচালিত হইয়া! পরিষৎ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। 
আলোচ্য বর্ষে ৪টি মাসিক অধিবেশন হুইয়াছে। 

তারিখ বিষয় বত ব৷ গ্রবন্ধ-লেখক 
১। ৫ই জো বৈষ্ণবপদাবলী ও পদকর্তা শ্রীযুক্ত দুর্গদাস রায় 
২। ১৮ই ভান্ বৈষব সাহিত্য ও পদাবলী এ 
৩। ২৩শে চৈত্র বাঙ্গল৷ কবিতার ছন্দ শীযুক্ত সত্যনথন্দর বন্থু বি এল্ 
৪1 ৩পে চৈত্র জড়ের প্রকৃতি যুক্ত হরলাল গুপ্ত এম্ এ 
ঈৎ1 ছাড়! শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিষ্টার মহাশয়ের সভাপতিত্বে শাখা-পরিষদের 

বক্কতিম বদ্ধ স্বর্গীয় মন্মথমাথ বঙ্গেোপাধ্যায়ের অকালে পরলোক গমনের জন্ত শোক প্রকাশ 
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করিবার নিমিত্ত একটি বিশেষ সভার অধিবেশন হয়। উপরোক্ত ধর্থ অধিবেশুনে শ্ীযুক 
শিশিরকুমার মিত্র এম্এস্ সি ন্বর্গায় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর যৃতাতে শোক প্রকাশ 
ও তীহার জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং শ্রীবুস্ত কৃষণবহারী গুপ্ত এম্ এ স্বর্গীয় 

ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের অকান-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়! প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

এই অধিবেশনে স্বীয় মুন্তফী মহাশয়ের ছুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহাধ্যার্থে কিছু চীনা সংগ্রহ 

হয় এবং চাদার টাক! পরে মূল-পরিষদে গ্রেরিত ইয়। 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সভ্য-সংখ্য| ৫৩ জন ছিল। পরিষদের ওহবিলে উক্ত বর্ষের 

শেষে ১৯০২ টাকা জমা ছিল। 
আলোচ্য বর্ষে পুন্তকাগারের ভস্ঠ নিশ্নজিথ্ত মাসিক পত্রগুলি মূল্য দিয়া লওয়! হইক্সাছে। 

প্রবাসী, ভারতী, সবুজপত্র, নারায়ণ, উদ্বোধন ও ভার-্তবর্ষ। 

ভাগলপুর ইন্ট্রিটিউটের বর্তৃপক্গগণ পরিত্বকে যেরূপ সাহাধা করিয়া আমিতেছেন, 

তাহাতে তাহারাই সর্বাগ্রে আমাদের আন্তরিক ধন্ঠবাদের পাত্র। দেশগ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার 

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ভাগলপুরে অবস্থানকালে পরিষদের প্রতি অযাচিত ভাবে 

তাহার অপরিসীম স্নেহ দেখাইয়াছেন। পাঁরষদের উন্নতিল্পে তিনি এককালীন ১০*২ টাক! 

দান করিয়! আমাদের কৃতজ্ঞতার খণ বাড়াইয়া গিয়াছেন। 

শীমণীক্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

সম্পাদক। 

বঙ্গীয়-দাহিত্য-পরিষণ 
ট্টগ্রাম-শাখা 

১৩২২ বগা ী 

মানসিক অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ষে সাহিতা-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে মুদ্রাকর প্রমাদঃ 'নিরবয়ের প্রতি, 

পাস্তি 'অন্ত্র-চিকিৎসায় মুসলম।ন, ৭থওসফি ও থিওসফিকেল সোসাইটী,, “ফকিরক! 

দৌলত, 'ওলাউঠা! ও তাহার প্রতিকার, "সুলতান বাগেজিৎ বোস্তানা,, 'রঙগমতী,* “বর্তম।ন 

শিক্ষাসমন্তা, “কবির কথা, ' 'নবীনচন্ত্রের শৈল্গজ1, 'ফাঞ্ধনীর সমালোচনা, 'জলপথে,' 

“হিঙ্দুবিধবা” এবং “চট্টগ্রামের প্রভীন বৃত্তাত্ত' শীষক গাবন্ধ ও কবিতা পঠিত হুইয়াছে। 

পঠিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনাও হইয়াছে । 

বিশেষ অধিবেশন 

টট্টলের কৃতী সন্তান, গ্রহ মুরারীচাদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ববচন্্র ৭ণ্ত এবং 

সংস্কত কলেজিয়েট ক্ষুলের প্রধান শিক্ষক প্রীযুক্ত বেণীদাধব দাস মহোদর়ঘবরের সবর্দনার্থ 



৬৮  সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়ছিল। জাপানপ্রত্াঁগত 'প্রথিতযশ! কর্ধবীর 

প্ীযুক্ত শরচ্চন্ত্র দাস, রায় বাহাছুর মহোদয়কে সন্মানিত করিবার নিমিত্ত চট্টগ্রামের জনস।ধারণ 

যে আয়োজন করিয়াছিণেন, সাহিত্য-পরিষদের সদস্তগণ বিশেষভাবে সেই সভায় যোগদান 

করিয়াছিলেন। পূর্ব পুর্ব বৎসরের স্টার আলোচ্য বর্ষেও মহাকবি নবীনচন্দ্রের স্মতি-সভা 

যথারীতি অনুষ্ঠান কর! হইয়াছিল। 

পরিষৎপুপ্তকালয় 

পরিযৎপুস্তকালয়ে মোট ৬৭০ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইগ্লাছে। এ বৎসর নির্ললিখিত 

পুস্তকগুলি পাওয়! গিয়াছে। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি । 

মন্দিরে, চ২০91১110018, জ্ঞানাঞ্জন, নিমীলন, প্রবাহিকা, শোকে শাস্তি, পরাগ, 
৯ ঠি0807 01101010670 41015115259, চন্দ, আধুনিক ব্রহ্গচর্ধ্য, পল্লীপথিক, আূর্বেদ- 

কুন্ুমাঙচলি, চট্টল কায়স্থ-পরিচয়, পল্লী ইতিহাস, বৈর্দিক সন্ধাবধি, কালাচাদ-মাহাত্ময, 

মুগলুন্ধ ও সংবাদ, সত্যনারায়ণের পুথি, প্রাচীন পুথির বিবরণ, গীতাধর্্মামৃত, ব্জবাণী, 

জহয় যজ্ঞ, মাধবী, স্থনীতিবিকাশ ১ম ও ২য় ভাগ, সংস্কৃত প্রবেশিকা ব্যাকরণ, জগতরহস্ত, 

পাপরহ্ন্ত বা চৈতন্তসঙ্কেত, জীবনকথ।, কল্পনাগ্রহ্ছন, উদ্ধব-সংবাদ। 

গুভ-নংবাদ 

পরিধদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৌলৰি আবছুল করিম সাহেব চট্টল ধর্শমণ্ুলীর 

পঞ্ডিতগণ কর্তৃক “সাহিত্যবিশারদ' উপাধি দ্বার! বিভূষিত হুইয়াছেন। কাশীধামের গুণগ্রাহী 
পণ্ডিতগণ পরিষদের হিতকামী সস্ শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্ত্র রক্ষিত মহাশয়কে 'কবিরঞ্জন+ উপাধি 

গ্রদান করিয়াছেন। . 

চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সন্মিলন 

বিগত চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে চ্টলের প্রধান পল্লী পটয়ায় মহাসমারোহে চট্টগ্রাম 

সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ধক আধবেশন মুসম্পন হইয়া! গিয়াছে। চট্টলের সাহিতাসেবী 

শ্রীযুক্ত রজনীরঞগন সেন রায়, বি এল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 
পটায়ার সাহিত্যান্গুরা গী উৎসাহী উকীল শ্রীধুক্ত শ্তামাচরণ চৌধুরী অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি 

হইয়াছিলেন এবং সাহিত্য-সিক, নুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত প্রসন্কুমার সেন সম্মিলন-সম্পাদকের কার্য 
করিয়াছিলেন । 

অনুলক্কান-সমিতির-কার্য; (পলীগ্রাষে ) 

গত বৎসর সাহিত্য-পরিষদের চতুর্থ বাধিক উৎমব-সভার পল্লী-সাহিত্য-সভার সহিত 

সাহিত্য-পরিষদের সংযোগ স্থাপন এবং পল্লীপরিষংও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সর্ববসগ্মতিক্রমে 

পরিগৃহীত, হইযছিল। যদিও আমার এই দুর্বল স্বন্ধে পরিষদের গুরুভায় স্তত্ত হইয়াছে, 
তথাপি “ফতেয়াবাদ-সম্মিলনী, “দক্ষিণহাট হাজারি নুহাদ্সমিতি” এবং “কচুরখিল বালক 

সঙ্সিলনী' অনুহপূর্বক আমাকে তাহাদের বার্ধিক উৎসবসভায় টানিয়। নিয় পল্লিপরীফদের 
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প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন। গ্াহার এই অযোগ্য ব্যঞ্তিকে সভাপতি গ্বরূপ গ্রহণ করিয়া 
সাহিত্য-পরিষৎকে শুধু সম্মানিত করিয়াছেন,তাহ1 নহে, পরিষদের অনুসন্ধান-সমিতির কার্যেরও 
অনেকটা সাহায্য করিয়াছেন। ফতেয়াঝদ গ্রামে নছরৎবাদ সাছের গ্রকাও দীর্ঘিকা ও 
তাহারই নিকটে উক্ত বাদসাহ-নির্টিত মস্জিদের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি অনেক প্রাচীন উপ- 
করণের সন্ধান পাওয়৷ গিয়াছে । তথান্ন অতি গাচীন একখানি মন্দিরও পাওয়। গিয়াছে। 
মন্দিরগাত্রেকি কি লেখ আছে, কিস্ত লিপির পাঠোদ্ধারের এ পর্যাস্ত কোন চেষ্টা হয় 
নাই। দক্ষিণহাট হাজারির অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামে প্রায় চারি শত বর্ষের অতি-ঞ্সাচীন 
মন্দিরের সন্ধান পাওয়। গিগ্লাছে। মন্দিরগাত্রে নানাবিধ ফলফুল, লতাঁপাতা-পরিশো ভিত 

নক্নাযুক্ত ইষ্টকের হম্বত্ব, গাথনির স্থায়িত্ব এবং মন্দিরদয়ের কুদ্রন্ব মনিরের বহু প্রাচীনত্বের 
পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের উত্তর দিকে একটা মাত্র দ্বার আছে, কোনরূপ জানাল! নাই। 
মধুরাম চৌধুরীর পূর্বপুরুষ তিলকচন্ত্র রায়চৌধুরী ১৪৯৩ শকাবায় বিষুবসংক্রা্তি 

দিনে মাতৃদেবীর হ্বর্গার্থ এই মন্দিরে কৃর্মচক্র স্থাপন করেন। পরিষদের উৎসাধী .সদন্ত 
ভীযুক্ত শরচ্ন্দ্র কাব্যতীর্থ এই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। কচুরখিল গ্রামে 
কালাঠাদ রায়চৌধুরি-প্রতিষ্ঠিত কালাটাদ বাহ্থদেন বিগ্রহ ৬অভয়াচরণ রা্চৌধুরী সব জজ 

বাহাদুরের বাড়ীতে এখনও বর্তমান রহিয়াছে । উক্ত কালাট।দ রাগ সৃর্যাবংশীয় গৌড়াধিগতি 

মহারাজ নরেন্দ্রসিংহ দেববর্ধমীর বংশধর । এই বংশের ইতিহাস এবং এই গ্রামের ইত্তিযৃত্ত 

সন্ধে শ্রীযুক্ত মৌঃ আবছুল করিম সাহেব “সম্মিলন” পত্রিকায় বড হথাপূর্ণ প্রবন্ধ ধারাবাহিক- 
রূপে বাহির করিতেছেন। 

অনুসন্ধান-সমিতির-কার্ধয (সহয়ে ) 

শিখগুরু নানক দেব চারি শত বর্ধ পূর্বে এই চট্টগ্রাম সহরে পদ।পঁণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম 

সহরের উত্তর প্রান্তে একটী শিখ-মন্দিরের সম্্রতি সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শিখ সন্যানী 

শ্রীযুক্ত কুপালদাস উদ্দাসী এবং আনাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির শিলগরের এসিছেপ্ট ইঞ্জি- 

নিয়ার শ্রীযুক্ত সুপক্ষণ সিংহের সাহায্যে মন্দিরের বছিদ্বারের উপরিভাগে স্থিত শিখদের দশম 

গুরু গুরগোবিন' সিংহের লৌহনির্মিত নিশান ও অন্যান্য পিপিৰ পাঠাদ্ধাথ করিতে সমর্থ 

হইয়াছি। “চুলে শিখমন্দির' শীর্ষক একটি সচিত্র প্রবন্ধ পরিষৎ-সম্পাদক কর্তৃক “ভারতবর্ষ 

পত্রিকায় গত চৈত্র মাসে প্রকাশিত হইয়াছে । 

চট্টগ্রাম সহরের উত্তর পশ্চিম কোণে নাছিরাখাদের সন্িঠিত নগবাধের সংগম একটি ক্ষ 

পাছাড়ে ফকির গরীবউর্জা সাছের ইঠ্টক নির্মিত সমাধিব মন্ধান পাওয়া গিয়াছে । পাহাড়ের 

সাণুদেশে অবস্থিত শ্বচ্ছ সলিলপূর্ণ একটি পুক্করিণী 'সাছে। বছ দূর দুরতর স্থান হষ্টতে আগত 

প্রকাছিক, দ্বযাহিক, বিশেষতঃ চীতুর্থিক জর ব। মর[াব আকান্ত রোগিগণ অতি প্রস্থাষে 

ছরারোগ্য রোগমুক্তি- “কামনায় এ পুফরিণীতে আবগঠন স্নান করিয়া থাকে। এইরূপে অনেক 

জররোগী বোগমুক্ত হুইয়! ফকির গরীবউল্লা! সাঠের মছাস্মা কীর্তন কর্রতে দেখ! ময়) এই 

ফকির সম্বন্ধে নান! কিস আছে, এ স্থলে বিভৃত আলোচনা নিশ্রয়োজন্চ! 
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প্রাচীন পুথি-মংগ্রহ 

শিকারপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বরদাঁচরণ চৌধুরীর বাড়ীতে ছুখানা প্রাচীন পুথি পাওয়৷ 

গিয়াছে । ৫১) শ্রীপদ্পুরাণোক্ত মনস! পুস্তিকা । (২) একাদশীর উপবাস। প্রথম 
খানির বয়স ১১৫ বৎসর । দ্বিতীযখানির বয়স ৫৭* বৎসব। 

ৰ চট্টগ্র!সের সংবাদদ-পত্রিক1 

চট্টগ্রামের সংবাদপত্রিকার একটি সংক্ষিণ্ত ইতিবৃত্ত পরিষৎসম্পাদক কর্তৃক স্থানীয় 
£জ্যোতিঃ” পঞ্জিকা গত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হুইয়াছে। 

বর্তমান বর্ষের কশ্মপরিচাগকগণ 

খ্ি 

১৩২৩ ব্ঙ্গাঝের অন্ত নিয়লিখিত কর্মঢ।রিগণ নির্নাচিত হইয়াছেন ;-- 

শ্রীযুত্ত নবীনচন্্র দত্ত রায় বাছাছুর-_ সভাপতি । 

জীযুক্ত শশান্ধমোহন সেন বি এল্ সহকারী সভাপতি। 
শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী নন্দী [ 
ভীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী সম্পাদক । 

শ্রীযুক্ত মৌঃ আবছুল করিম 
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র চে ধুরী বি এ 
শরীুক্ত ডাঃ গ্রমোদাকুমার বিশ্বাস সহকারী সম্পাদকগণ। 

পি এইচ ডি 

শ্ীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী 
সম্পাদক । 

বলীয়-মাহিত্য-পরিষৎ 
গৌহাটী-শাখা_ 

সগুম বর্ষের কার্ধ)বিবরণী 

গোৌধাটি পরিষং-শাখার এই সপ্তম বর্ষ শেষ হইল। এ বৎসর স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের 
অনুগ্রাছে পঞ্চম ও ষ্ঠ বর্ষের কাঁধ্যবিবরণী সহ "প্রবন্ধ সংগহ-_ প্রথম ভাঁগ" মুদ্রিত হইয়াছে। 

সপ্তম বর্ষের সভাপতি-_শ্রীযুক্ত প্রসরচন্দ্র দাশগুপ্ত বি এ 

। সম্পাদক-- অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন সেন 

কার্ধ্যনির্ব(হক-সমিতি _ সভাপতি ও সম্পাদক 

| শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বি এল 

_বনমালী বেদাস্ততীর্থ এম্ এ 
সথাক্ততোব চট্টোপাধ্যায় এম্ এ . 
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শ্রযুক্ত রাজেন্জরলাল চক্রবর্তী 
"  প্রফুলচজ্জ রায় এম্ এ 

 সিদ্বেখর ঘোষ 

* নন্দলাল বিশ্বাস বি এল 

* ন্থুরেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধাযয় 

এ বৎনরে একবার মাত্র কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর দাস মহাশয় এই গরিমৎ-শাখার এ্রতিনিধিরূপে 

যশোর অষ্টম বলীয়-সাহিত্য.সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন এবং রংপুরে অষ্টম উত্তরবঙ্গ- 

সাহিত্য-সম্মিলনে সভার প্রতিনিধিরূপে অধ্যাপক শ্রীধুক্ত লক্্ীনারায়ণ 5টোপাধায়, গ্রযুক্ত 

নদীয়াবিভারী দাঁস, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গান্ুলি ও অধ্যাপক শ্রীযুক সুবেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যার ও 

শ্রীযুক্ত অবনীমোহন দন্ত মহাশর়গণ উপস্থিত ছিলেন। 

পুর্ববেধ স্তার এ বংসর৪ গোছাটা শাখা-পারিযং বশীয়-সাঁঠিতা-পরিষৎ পত্রিকা ও 

প্রতিভা পত্রিক! নিয়মিতরূপ প্রান্ত হইয়াছেন। কার্যবিবরণী ও গ্রবসংঞাহ ১ম'ভাগ 

ছাপাইয়। যৎসামান্ত পরিষৎশাখার তহবিলে আছে। এ বৎসরে মোট ৮টি অধিবেশন 

হয়। অধিবেশনগুলিতে ১৫টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। 

প্রথম অধিবেশন 

দ্বিতীয় ষ্ঠ 

তৃতীয় » 

চতুর্থ « 

পঞ্চম ৮ 

ষষ্ঠ রর 

মাস 

আাবণ 

ভাদ্র 

আশ্বিন 

কার্তিক 

পৌষ 

মঘ 

বিষয় লেখক 

১। স্থপতিবিষ্া ও গ্রাচীন তারত-_শ্রীযুক্ত রাসবিহ্ারী নন্দী 
২ বিশ্বভাষা__ " প্রসনচন্ত্র দানগুপ্ড বি এ 

১। কিমিয়বিদা। ও রসায়ন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হর্যনাথ সেন 

২। স্থুপতিবিগ্ধ। ও প্রাচীন ভারত--সজ্রীযুক্ত রাসবিহ্কারী নন্দী 

১। ভারতে সেকন্দর-_ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গাঙ্গুলী ৰি এ 
২। ৬মাণিকচক্্র বড় য়া. শ্রীযুক্ত গোপালকষঃ দে 

১। সমসাময়িক পাশ্চাত্য দর্শন-__অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র দত্ত 

২। আসামে হিন্দুধর্ষে সম্পরসারিণী শক্তি_-শ্ীযুক্ত রেক্রচ্ 
বন্োপাধ্যায় 

১। নৃতন উপায়ে কৈশিক সংখ্যাত কোণের পরিমাণ-_ 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্ময 

২। বঙ্গ-সাচিতো দৈভ-- শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্্র সান্াল এম এ 

১। নাউ্সাহিতা ও দিলেন্্রলান-- শ্রীদুক্ষ রাজেন্লাল চক্রবন্তী 

২। ভারতীয় শিলকলা ৪ তাহার অর ণ-- 

শীযু্ত বিপজাশস্কর গুহ এম এ 
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মাস বিষয় লেখক 

সপ্তম অধিবেশন ফান্তন ১। জড়ের মূল উপাদান--অধ্যাপক ত্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ 
চট্টরোপাধাদ 

ূ ২। ভারতীয় শিল্পকল! ও তাহার আধর্শ-_শ্রযুক্ত বিরজাশঙ্কর গু 

অই্ম. ” শ্রাবণ(১৩২৩) ১। হিন্দুসঙ্গীত _ শ্রীযুক্ত রামেশচন্দ্র ভাদুড়ী বি এ 

গৌহাটা জীভূবনমেখহন েন 
২৪শে আবণ। সম্পাদক। 

বলীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
কালনা-শাখ। 

ভীয় বার্ষিক কাধ্যবিববণী 

গান ১৩২২ সাল 

ওপার এরর (উরি 

“ব্গীয়-সাহিত্য-পবিধৎ---কাল্নাশাখা* ১৩১২ বঙ্গাৰে ভতীয় বর্ষ বয়ক্রম অতিরুম 

করিয়াছে । 
সভা 

আলোচ্য বর্ষে ১২ জন সাধারণ সভ্য ও ১ জন অধ্যাপক সভ্য) নির্বাচিত হইয়াছেন। 

বর্ষশেষে সভাসংখা। ১৬৭ জন দাড়াইয়াছে। বহু সভ্যের নিকট চাদা বাকী পড়ায়, 

আশানুরূপ কাধ্য হইতেছে না। 
অধিবেশন 

আলোচ্য বর্ধে শাখাপরিষদের ৭টি মাসিক ও ১টি বিশেষ অধিবেশন হুইয়াছিল। 

কালনার প্কলাব-কক্ষে ও ভিক্টোরিয়া টাউন হলে শাখা-পরিধদের সকল অধিবেশনই 

নির্বাহিত হইয়াছে । 
অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদি 

১ম মাসিক, ২* বৈশাখ--১। আদশ- শ্রীহ্মস্তকুমার সরকার 
২। কালনার পুরাতত--গ্রীগোপেন্ুভূষণ বিদ্যাবিনোদধ 

[ প্রথমাংশ ] 

২য় » ১০ আঘাঢ--৩। সাহিত্য ও জনসাধারণ--প্রীবলাই দেবশশ্ 
৪1 সহজ-সাধন (ঘ)--শ্রীহরিলাল মোহাস্ত 

৫। কয়েকটি ছড়! ও গল্প-_ স্বামী প্রীকেশবানন্দ 
৬। রাজ! কিন্করমাধব সম্বন্ধে কয্পেকটি কথা -শ্রীহরিপদ ঘটক 
৭। কাল্নার শুয়োতোল৷ মন্ত্র-শ্রীকালিদাস বন্যোপাধ্যায় 
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৩য় মাসিক ১২ শ্রাবণ--৮। কালনাঁর পুরাতত -জীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ 

[ দ্বিতীয়াংশ ] 

গর্থ এ রি ভাদর--৯1 সাধক রামনারাম্গণ মিশ্র শ্রীবসন্তকুমার ওঝ! 

আধুনিক ব্গভাযা-__ডাঃ শ্রীউপেন্্নাথ নাগ এল্ এম্ এস্ 
সহজ-সাধন (উ)--শ্রীহরিলাল যোহাসত 

১৬ 

১১ 

৫ম » ২২ আশঙ্বন- ১২। ব্্গভাষাসতবন্ধে কয়েকটি কথা--অপ্যাপক শ্রীদেবেজ নাথ মুমদার 

৬ঠঠ ৮ ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩। ল্লীশিক্ষ।-শ্রীশর্চন্্র লাহিড়ী এম্ এ 

গম » ২৬-অগ্রহাক়প-১৪। বনভ্রষণ--শ্রীবসন্তকুমার ওঝা 

১৫। সংস্কত-সাহিড্যে রাজনীতি ও খুদ্ধনীতি-_ 
শ্রীগোপেনুডৃষণ বিগ্ভাবিনোদ 

১৬। হাজী হোরমতুল। সাহেবের প্রাচীন পুস্তক--স্ব!মী শ্রীকেশবানন্দ 

১ম বিশেষ, ১৩ পৌষ--১৭। অতীত ও বর্তমানের বিবাদতঞ্জন_-শ্রনির্ঘলপদ চট্টোপাধ্যায় 

১৮। আমাদের পল্লী-শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৯। ৬বাগ দেবীদর্শন-- শ্রীহরিহর রায় 

এতদ্ব্যতীত বি্িশ্ন অধিবেশনে করেকটি কবিতাও পঠিত হইয়াছিল। 

প্রদর্পন 

১। হোষ্কীর রাজোর তামমুদ্া-_শীগোগেন্দুডূষণ বিষ্ঠা বিনোদ 

১। হুঙগনেবরুদ্সিংহের রৌপা মুদ্রা -শ্রীকালিদাস বন্দোপাধ্যায় 

৩। গৌরীনাথ সিংহের রৌপা মুদ্তা-_-্রীশটীন্ত্রকুমার চক্রবন্তী বি এ 

৪। রাঁধামোহন পুথি ও কয়েকটি নবাবিষ্কত গ্রাচীন আর্ধয-_ শরীসত্যাকিহর কু কাব্)ক 

পুথিসংগ্রহ 

আলোচ্য বর্ষে পুরাতন হাটনিবাসী শ্রীযুক্ত কাঁলীপদ মুখোপাধ্যায় মঞাশয় অসংখা 

পুথি উপহার দিয়া এবং ্বামী শ্রীযুক্ত কেশবানন্দ গ্রমুখ কতিপয় সত্য বিথিধ সংগ্রহ ছার! শখা- 

পরিৎকে যথেষ্ট সাহাধ্য করিয়াছেন। 

সাহিত্য জালোচন! 

বিভি্ন অধিবেশনে নিয়লিখিত বিশেষজ্ঞ সভ্যগ বিবিধ বিষয়ের আলোচনা ও বৃতা 

করিয়াছিলেন--১। অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসল্ন স্তৃতিতৃষণ, ২। শ্রীশশিতৃষণ ধন্যোপাধ্যায়, 

“পল্লীবাসী” সম্পাদক, ৩। রেতাঃ ডাঃ ্্ীআর্ণে্ মুর এম্ এ, এম ডি, ৪। শ্রীহ্গাগ্রসাদ ঘোধ 

বি এল, মুন্বেফ, ৫। শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যার এম এ, বি এল, ৬। শ্রীস্বশীল- 

কুমার গঙ্গোপাধ্যা্ন এম এ, ডেপুটা ম্যাঞজিষ্রে
ট ৭। রীপুর্ণচন্ত্র দত বি এল, ৮। শীচণতীচয়ণ 

বন্যোপাধ্যার, ৯। শুঞ্ীপতি হই বি এল গ্রততি। 
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কালিদাস-.সমিতি 

পুর্ব-সংবণ্ধ শন্ুসীরে কালিদাস-সমিতি কাঁলনা শাখা-পরিষদের সহিত পরামশ 

ক্রয়! কার্ধা করিতেছেন। 

ছাত্রসভ 

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সতার কাধ্য খুবই সন্তোষজনক হুইয়াছিল। ছাত্র-সতাগণকে উৎসাহ 

দিবার জন্ত শাখাপরিষৎ এক বিশেষ আরধবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞ 

সভাগণ ছাত্র-সভার বিভিন্ন অধিবেশনে উপাস্থত থাকিয়া! তাহাদিগকে উপদেশাদি 

দিয়াছিলেন। 
সভাপতি--শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রলাল নন্দী বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট । 

সহকারী সডাপতি-শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 

 সম্পাদক--ডাঃ শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ নাগ এল এম এস। 
আলোচ্য বর্ষে সভাপতি মহাশয় স্থানাস্তারত হওয়ায় বৎসরের অবশিষ্ট কয়েক মাস 

আবঞ্তক বহু কার্য স্থগিত রাখিতে হয়। 

আঙ্-ব্যয় 

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত--২৩./১৫ বেতনাদি ৩৯ 
চাদ। প্রভৃতি ৮৮।। বার্ষিক অধিবেশন ৬৫০২) 

হাওলা ত.৮ ৩৫. ডা ক-”৫1/৫ 

১৪৬/৮/১৫ মুদ্রণ--১২/১০ 

১২১/৮/১৭।|। 

বর্ধশেষে উদ্ধ ত-- ২৪৮১৭) 

কালনা জীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

২ শ্রাবণ, ১৩২৩ সহকারী সম্পার্দক 

বঙ্ীয়-সাহিত্য*পরিষৎ 
মানভূম-শাখা 

পূ্ব-ইতিহাস 

মানভূম জেলায় বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা স্থাপন করিবার উদ্দেস্তে বিগত ১৩২১ 

সালের ওর! 'ক্যোষ্ঠ তারিখে 'মানভূম সাহিতা-পরিষখ নামে একটি সাহিত্য-সমিতি গঠিত 

হয়ঃ কিন্তু বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-গঠনের নৃতন নিয়মাবলী প্রস্তুত না হইলে ফোন 
নৃতগ শাখা স্বীক্কত হইবে না, তৎকালে এইরূপ নিয়ম হওয়ায় ১৩২১ সালে উক্ত লভ| শাখা. 
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রূপে পরিগণিত হয় নাই। উক্ত সভাঙ্গ ১৩২১ সালে সর্বগুদ্ধ ৩টি আধবেশন হইয়াছিল। 
তা$াতে নিয়লিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত ও আলোচিত ইইয়াছিল। 

অধিবেশন প্রবন্ধ লেখক 

১ম, ৩রা জৌ্, ১৩২১ মানতুমে সাহিত্যালোচন। শ্রীজ্যোতিরর় চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল 

২য়, ১০ই শ্রাবণ, ১৩২১ কোল জাতি শ্রীরিনাগ ঘোষ নি এল 
৩য়, ২০শে ভাদ্র, ১৩২১ স্থর্ধা ও তাঁহার হনুচরগণ শ্রীকষ্চলাল সাধু এম এ 

শাখ।- সভা ।--১৩২২ 

বিগত ১৩২২ সালের বৈশাখ মালে উক্ত সভ। বঙ্গীয়-সাহিত্য.পরিষং কতৃক শাখারূপে 

গৃহীত হয়। আলোা বর্ষে শাখা পরিষদের সর্ধবশুধ্ধ ছয়টি আধবেশন হইয়াছিল। ৩১শে 

চৈত্র তারিথে সপ্তম আঁধবেশনের জন্ট যথারীতি বিজ্ঞাপন ৩৮1৫৩ হইয়াছিল, কিন্ত নির্দিষ্ট- 

ংখ্যক সভ] উপস্থিত না হওয়ায় অধিবেশন স্থগিত রাখিতে ইইয়াছিপ। সুানীয় ভিকট্োরিয়া 

স্ুল-গুছে পরিষদের সকল অধিবেশনই নির্বাহিত হইয়াছিণ। এই জঙ্ত উক্ত স্কুলের কড়পক্ষ- 

গণের নিকট শাখা-পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ। আলোচা বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রবঞ্ধগুলি পঠিত ও 

আলোচিত হইয়াছিল। 

অধিবেশন প্রবন্ধ লেখক 

১ম) ২৬শে বৈশাখ মানভূমের জাতিতত্ব শ্রীহরিনাথ ঘোষ বি এল 

২য়, ৩০শে জোষ্ বাঙ্গাল! গগ্ঠের পরিণতি শ্রদেবেন্্রনাথ বন্য্যোপাষ্জ্যায় কাবাতী 

৩য়, ২৬শে আষাঢ় অধাঢক ব্রাঙ্গণ শ্রীজ্যোতিশ্ম চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল 

৪র্থ, ২৩শে শ্রাবণ ছড়ার প্রাচীন কাণ্ি তীছরিনাথ ঘোষ বি এল 

৫ম, ১৯শে ভাদ্র. জৈনধর্্ব ও দর্শন শ্রীঅধুজাক্ষ সরকার এম্ এ, বি এল 

ষ্ঠ, ২৭শে চৈত্র আমাদের সাহিত্য শ্রীরামগতি বঙ্গেযোপাধ্যায় বি এপ 

এই জেলায় প্রচলিত শব্ধ, বাকা, ভাষায় বিশেষ বিশেষ রীতি এবং গান, গল্প, ছড়া ও 

পৃজাপার্ববারির বিবরণ সংগ্রহের জন্ত ১২ জন সানন্ত লইয়! প্রথম অধিবেশনে একটি বিশেষ সমিতি 

গঠিত হইয়াছিল। মুল-পরিষদের অস্থৃকরণে একটি ছাত্র-সভ| গঠনের প্রস্তাব হইয়া প্রথমে 

রযুক্ত জহরলাল বস্থ বি এ মহাশয় ছাত্র-সভার অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছিলেন; তিনি পদত্যাগ 

করার শ্রীনরনারার়ণ বিশ্বাস বি এ মণ্োদয় এ পদে নিযুক্ত ইইজাছিলেন। কিন্ত ছঃখের 

বিষয়, আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভার একটিও অধিবেশন হদ্গ নাই । 

২৭শে চৈত্র তারিখের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুন্তফী মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে 

শোক প্রকাশ করিয়! 'নয়লিখিত মন্তবাটি সর্বসাধারণ কক গৃহীত চইয়াছিল;-__ 

শ্বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক, পরিঘদের অক্লান্তকন্মা বন্ধু, মানভূম-শাখার 

গ্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের অকাপ-মৃত্াতে এই সভা আন্তরিক 

হংখ প্রকাশ কারতেছেন।* 
ডি 
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শাখা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতৃগণের অন্যতম শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল মহাশর আলো 

বর্ষে অতিশয় যোগ্যতার সহিত সম্পাদকের কার্য নির্বাহ করিয়। আসিয়াছেন। তিনি »্প্রত্তি 

এক বিশেষ কাধ্যে নিযুক্ত থাকায় বর্ষশেষে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাহার স্থানে তীযুক্ত 

শচীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল মহোদয় সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। তীহার নির্বাচন এখনও 

মূল-পরিধদের অনুমোদনাধীন আছে। 

পুরুলিয়ায় কোন সাঁবারণ পুন্তকালয় বা! পাঠাগার নাই; ইছ! পুরুলিয়ার মত একটি 

বর্ধিযু, সহরের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথ|। শাখা-পরিষদের সংলগ্র একটি পুস্তকাঙ্র ও 

সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠ। করিবার সংকল্প আছে। শাখা-পরিষদের কার্য নির্বাহের কারণ 

এখনও কোন স্বতন্ত্র বাসগৃহ বন্দোবস্ত করিবার শ্ুবিধ! হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে শাখা-সতার 

সদশ্য- সংখ্যা ১৫* | এখানে শাখা স্থাপনের পরে পরিষৎ প্রথমতঃ স্থানীয় জনসাধারণের 

নিকট যথোচিত সহানুভূতি পায় নাই। তজ্জনা আলোচা বর্ষে সভ্যগণের নিকট কোনন্ধগ 

টাঁদা, আদায় কর! হয় নাই। দ্বিতীয় মুদ্দেফী আদাক্তের বার হইতে কিঞ্চিৎ সাহাধ্য পাইয়। 

এবং শাখা-পরিষদের প্রতিষ্ঠাতিগণের নিজ ব্যয়ে সভার অধিবেশনাদির ব্যয়তার নির্বাহ কর! 

হইয়াছে। 
ক্রষে ক্রমে শাখা-পরিষৎ সর্বসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইতেছে। 

এই বংসর হইতে সভ্যগণের নিকট চাদা আদায়ের ব্যবস্থা! করা হইবে। 
সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় “ম্ এ, বি এল্। 
সম্পাদক-শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ বি এল্ '৪ শ্রীযুক্ত শচীন্ত্রমোছন ঘোষ বি এল্। 

| শ্রীঅন্ুজাক্ষ সরকার 
সহকারী সম্পাদক । 

বলীয়-লাহিত্য-পরিষৎ 

মীরাট-শাখা 

_ প্রথম বর্ষের কার্যযবিবরণ 

মীরাটগ্রবাপী বঙ্গীয় গনসাধারণের মধো মাতৃভাষার অন্ুশীলনকল্পে নীরা 
সাছিত্য-সাক্ম্নের গ্রাগপ্রতিষ্ঠা হয়। উক্ত সাহিত্য-সশ্মিলনের ধাগ্ধাসিক উৎসব 

এবং শ্ীত্রী৬ ছৃর্গাবাটীতে বাৎসরিক দৌঁলযাত্রী ও বঙ্গ-বিগ্যালয়ের পারিতোধিক বিতরণ 

উপলক্ষে বিগত ২৭শে ফান্তন (১৩২০ বঙ্গাক ) তারিখে, কাশিমবাজারের মহারাজ! মাননীয় 

মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্তার মণীস্্রচন্ত্র নদী বাহাদর কে পি আই ই মহোদয় ও তাহার 

পারিধদবর্গ মীরাটে শুভাগমন করিলে, মহারাজ বাহাদুরকে সংবর্ধন! ও তাহাকে অভিননদন- 

পত্র প্রর্দান করিবার জন্ত মীরাট-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃত্তপুক্জী সভাপতি ও জীত্রী/ হুর্গীবাটীর 
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তৎকালীন অধ্যক্ষ মান্তবর রাঃসাহেব শ্রীযুক্ত ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহোদয়ের 
সভাপতিত্বে শ্শ্ী৬হ্র্গীবাটীতে প্রবানী বাঙ্গালীদিগের একটি মহুতী সভার অধিবেশন হয়। 
উক্ত অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অতুলরুঞ্চ মুখোপাধ্যায়, বিদ্ভাবিনোদ ও প্রীললিতমোহন রায়-বিরচিত 
মীরাট-সাহিত্য-সম্মিলনের যাগাসিক কার্ধাবিবরণ_যাহ| মহারাজ বাহাদুরের সমক্ষে 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্]ার এম্ এ মছা*য় পাঠ করিয়াছিক্ন,--তাহাতে 
উল্লিখিত হইয়াছিল যে,_"্মীরাট-সাহিত্য সম্মিজন স্থাপিত হওয়াতে মীরাটগ্রবাসী 
বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চা করিবার আকাজন উত্তরোত্বব বুদ্ধি পাইতেছে এবং 

ই€ার উন্নতিকল্পে 'অনেকে যত্ববান্ হইয়াছেন। সম্মিলনের বর্তমান অবস্থায় আমাদিগের 

মাতৃভূমির সাহিত্য-পরিষদ্দের অন্ুবর্তী ইওয়৷ যদিও সম্প্রতি অসম্বব বোধ ইইঈতেছে, কিন্ত 
ইছার সভ্যগণের উৎসাহ ও যন্ধদ্ধার| আশা করা যাঁয় যে, ক্রমে ইহ1 বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
শাখারূপে গণা হইতে পারিবে ।” তৎকাঁলে মাননীয় মহারাজ বাহাদ্বর সভার কাঁধে বিশেষ 
আনন! প্রকাশ করিয়৷ সকলকে উৎসাহ গ্রদান করেন। ত্দবধি “মীরাট-সাচিতা-সম্মিলন”কে 

বঙ্গীয় সাছিত্য-পরিষধদের শাখাত্ুক্ত কবিবার জন্য সকলে সচেই হয়েন। ্ 

অতঃপর ১২ই এগ্রেল ১৯১৪ হারিথে শ্রীশ্রীঠদুর্গাবাটীতে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ছুতনাথ 
চট্টোপাধ্যায় বি এ মহোদয়ের সন্ভাপতিঙ্ে সাহিতা-মন্মিলনের যে বিশেষ অধিনেশন হইয়া 

ছিল, তাহাতে মীরাট-সাহিত্য-সম্মিপনকে ভবিষ্যতে বঙগীয়-সাছিত্য-পর্ষদের শাখাতুক্ত 

করিবার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। রুমশং এতৎসম্বহ্থে' ভূঁতপুর্ব মীরাট 

সাহিত্য-সন্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিছ্াবিনোদ মহাশয় বজীয়- 

সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহাশয়ের 

সহিত পত্রব/বহার করেন। ইহার ফলে, “মীরাট-সাহিত্যা-সশ্মিলন” র্মশঃ পব্গীয-সাহিতা- 

পরিষং-্মীরাট-শাখ।” নামে পরিবর্থিত ভয়। 

অতঃপর বিগত ৩০শে মে ১৯১৫ রবিবার সন্ধার সময় মাহবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্জ 

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপ্তিত্বে মীরাট-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় বর্ম--অষ্টম মালিক 

অধিবেশনে সম্পাদক শ্রীযুদ্ত অতুলকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা মীর1টে 

স্থাপিত হইয়াছে বলিয়। পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় হতীন্ত্রনাথ চৌধুরী মহাশয় যে গঞ্জ 

লিখিয়াছিলেন, তাহ! পাঠ করেন। তৎপরে মীরাট-সাহিত্য-সন্মিলনের নাম পরিবর্তন করিয়া 

প্বজীয়-সাছিত্য-পরিষৎ-_মীরাট-শাথা” রাধা হউক, ইহা সর্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল। 

উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্থু বি এ মহোদয় শাখাপরিষদের সভাপতি, 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ ও অধ্যাপক শ্রদুক্ত নবরৃষ। রায় বি এ, 

এফ জার এস্ এল (জগুন)- সহকারী সভাপতি এবং ্রীযুদ্ত অতুলরধ মুখোপাধ্য।য 

বিদ্ভাবিনোদ, বি্ভার্, তবনিধি- সম্পদক নির্বাচিত হয়েন। ক্রমশঃ শাখাপারষদের অপর 

কধিবেশনে শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ মছাশয় সর্দসক্মতিক্রমে শাখা-পরিযাদের 



৪৮ সাহিত্র-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হয়েন। এইরূপে আরও পনর জন সদন্ত লইর়! শাখাপরিষদের 

কার্ধ্যনির্র্বাহক সভা মংগঠিত হয়। 

আলোচ্য বর্ষে মীরাট শাখা-পরিষদের দশটি সাধারণ অধিবেশন ও একটি বিশেষ অধি- 

বেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনের বিষয়-হুচী নিয়ে প্রত হইল; 
প্রথম অধিবেশন-_১২ই আষ।ঢ, ১৩২২ 

আলোচ্য প্রবন্ধ দি লেখক 

নিবেদন -- শ্রীযুক্ত বতুলকুষ মুখোপাধ্যায় 

হতাশের আক্ষেপ ( কবিতা )-_ টা নগেন্ত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

উত্ত অধিবেশনে মীরাট সাঞিতা-সম্মিলনের ভূতপূর্ব প্রধান পৃষ্ঠপোষক রায় সাহেব 

্রীযুক্ত ভূঙনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ ও মাননীগ মঠারাঙ্গ শ্রীযুক শ্তার মণীন্ত্র্জ নন্দী বাহার 
মীরাট শাখা-পরিষদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে মনোনীত হয়েন এবং মদাশয় গব্ণমেন্ট-গ্রদত্ 

মু রাত বাহাদুরের কে, সি, আই, ই উপাধিলাঁভে সকলে আনন্দ গ্রকাশ কবেন। 

দ্বিতীয় অধিবেশন--২৩শে আবণ 

গ্রাচীন হিন্দুধন্্ম ও সমাঞ্জের গঠন-_. শ্রীযুক্ত অ$ুলকুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

গঙ্গার প্রতি ( কবিত| )-- ॥, সগেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্াযা॥ 
তৃতীয় অধিবেশন--২৬শে ভা 

প্রাচীন হিন্দুধর্ ও সমাজের ক্রমিক পরিবর্তন-_ » অতুলকুষ্ণ মুখোপাধা।য় 
চতুর্থ অধিবেশন--২২শে কার্তিক 

হিদুধর্ধের উৎপত্তি -- » শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
পঞ্চম অধিবেশন ২৬শে 'আগ্রহীয়ণ 

বিষুমাত। জগন্ধাত্রী ( কবিতা )- » নগেন্জ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
£খবাদ ও কর্মফল”. * শরৎচন্দ্র বঙেযাপাধ্যায় 

ধঠ অধিবেশব-'৯ই ম!ঘ 

পরকালের সন্ধা। ( কবিতা! )-. » নগেম্দ্রনাথ গগোপাধ্যায় 

প্রকৃত কাব্য ও কবিতার লক্ষণ-_ » অহুলকষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
সপ্তম অধিবেশন--১৫ই ফাঞ্তন 

প্রাচীন হিন্দুদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান-_ এ ললিতমোহন রায় 
অষ্টম অধিবেশন--৬র! বৈশাখ, ১৩২৩ 

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ-প্রণেত। ৮বোপদেব গোম্বামী, তাহার বংশ ও জাতি-__শ্রীযুক্ত রাজকিশে।র রায় 

হিমালয়-দর্শনে ( কাবিতা )-- শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
বিশেষ অধিবেশন--৩রা বৈশাখ, ১৩২৩ 

পরলোকগত ৬ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের পরলো ক-গমনে শে(কাভিভাষণ-_ 

ূ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুলকৃধ্ণ সুখোপাদায 
শোকোচ্ছস ( কবিত। )-- শ্রীযুক্ত হারাধন তথ্ধনিধি 

শোরু-সন্বোধন_- সভাপতি শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্থ নি এ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্গিক! ৪৯ 

সম্পাদক শ্রীঘুক্ত অতুলরুষ মুখোপাধায় মহাশয়ের প্রভাবে এবং অধ্যাপক শ্রীঘুক্ত 
নবকৃষ্ঃ রায় বি এও ডাক্তার শ্রযুক্ত বিমলেন্দ্কুমার মুখোপাধায় এল এম এস্ মহাশয়ের 
সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে নিয়লিখিত সমবেদনাহ্চক গ্রস্তাবট পরিগৃহীত হইয়াছিল ;-- 

প্ৰঙ্গীয-সাহিতা-পরিষদের গ্রাণপ্বরূপ ব্যোমকেশ খুস্তদী মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে বঙগীয়- 
সাহিত্য-পরিষৎ_ মীরাট-শাখার মদন্তগণ ও মীরাট-প্রবাসী বঙীয় ভদ্রমছোদয়গণ মীরাঁট 
ছর্গাবাঁটীতে শাখাঁপরিষদের অধিবেখনে সম্মিলিত হইয়। হার মৃতুাতে শোকগ্রকাশ ও 
সমবেদন। জ্ঞাপন করিতেছেন। ক্মকেশ বাবুর মত প্রকৃত হিঠৈষী সাহিভিক ও বর্ম বন্ধুর 
মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ যে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহ! সহজ্ধে পূরণ হইবার নছে।” 

উক্ত প্রস্তাবের সার মর্ম তারযোগে ইতঃপুর্বেব পরিষৎকে জানান হইয়াছিল । 
নবম অধিষেশন--২২শে জ্যেষ্ঠ 

দেবভাষার উৎপত্তি, প্রসার ও চাতুর্ধর্ের সহিত ইহার সব্বন্ধ--শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায় 

কবিতাস্পাঠ-- শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় | 

সমাট সাজাহানের মৃত্যুশষ্য। 
উক্ত সভায় সম্পাদক মহাশয় স্বগীয় গিরিশচন্দ ঘোষ ম্মতি-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের 

৭ই জৈযষ্ঠ তারিখের পত্র পাঠ করেন এবং এতৎসম্বন্ধে শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে সন্ভাপতি 

শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্থু বি এ মহাশয় কবিবরের বাসভবন রক্সাকক্পে 01091710201 0096 

091090065 1101)10501)6110 11851 মহাশর়কে যে গর লিখিয়াছিলেন, তাঙ1 সম্পাদক কর্তক 

পঠিত ও সর্বসন্মতিররমে গুহীত হয়। 

দম অধিবেশন--২৫শে আষ 

বাযুমণ্ডল-- শ্রীযুক্ত প্রাণধন গোন্বামী 

বিগত ১৩শে লৈ] (১৩১৯ ধঙ্গাৰ ) ভারিথে বঙ্গীয়-সাচিতা-পরিষৎ মন্দিরে কবিবর 
৮কষন্ত্র মন্ত্রমদাঁর মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শাখা-পরিধদে সঠকারী লভাপতি 

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বায় খি এ মহ্থাঁশয় উপস্থিত ছিলেন । ভার বক্তৃতার সার মন্ম পরিষৎ পন্ধিকার 

ঘবাবিংশ ভাগ (১৩২২ ), চতুর্থ সংখ্যায় (১৩৫ পৃষ্ঠায় ) প্রকাশিত হইয়াছে । 
বিগত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্সিলনের যশোহরে অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত 'অতুগকৃষ্ণ মুখে।- 

পাধ্যায় বি্াবিনোদ, বিস্তারদ্বু, তত্বনিধি মচাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক গ্রাতিনিধি 

নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত সন্মিলনে যোগদান করিতে ন! পারায়, সাহিত্যসম্মিলনের 

অভ্যর্থনা.সমিতির সম্পাক মহাঁশয়কে তারযোগে অনুপস্থিতির জন্য গঃথ প্রকাশ করেন। 

নীরাট শাখা-পারষদের মাসিক অধিবেশন শ্রীভ্রী৬ দর্গাবাটাতে হইয়া থাকে । মীরাট- 

গ্রবাসী বাঙ্গালীমাত্রেই শাখা-পরিষদের সাধারণ সদন্ত। শাধা-পরিষদের সদস্তগণ মধ্যে 

মান্তবর শ্রীযুক্ত কালীপৰ নন্থু বি এ (সভাপতি), অধ্যাপক শ্রিযুক্ত ভরিচরণ 

মুখোপাধ্যার এম এ ও শ্রীযুক্ত নবরুষঃঃ রায় বি এ (সহকারী .সভাপতি ), 



৫০ | সাহিত্য-পরিষণ-পঞ্জিক! 

রীযুক্ত অতুলরুষ্ণ সুখোপাধ্যার় বিগ্যাবিনোদ, বিগ্যারদ্ব, তত্বমিধি ( সম্পাদক ), শ্রীযুক্ত 

নগেন্্রনাথ গঙোপাধ্যা়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত হুশীলকুমার সেন এল এম্ এস ও ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র গিত্র এল আর মি পি ও এস ( এডিন) মহোদয়গণ মুল-পরিষদের 

সন্ত এবং উহার সকলেই শাখা-পরিষদের কা'ধ্নির্বাভক-সভার সদস্ত। গ্রবাঁসী 
বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ছার! নানাপ্রকাঁর লোকহিতকর কার্যে ব্রতী আছেন। 

শাখাপরিষদ্দের সদন্তগণকে মাসিক চাদ! দিতে হয়না । আলোচ্য বর্ষে সম্পাদক 

মহাশয় সভার বায়ভার বহন করিয়াছেন। 

বর্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে সরকারী কাধ্যব)পদেশে মীরাটপ্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে 

বিদেশে গমন করায় এবং কার্যাকারী লোকের সংখা! ক্রমশঃ হাস হওয়াতে অর্থাভাব 

প্রযুক্ত শাখা-পরিধদের উন্নতিকল্পে অনেক কাধ্য স্থগিত রহিয়াছে। 
হিন্দী ও উর্্দ, ভাষ-প্লাবিত ময়রাষ্টপুরে বঙ্গভাষ1 ও সাহিত্যের আলোচন! মাতৃভাষ-তক্ত ও 

মাডৃভাষা-সেবানুরাগী প্রবাসী বঙ্গীয় তাতৃবুন্দের যে একান্ত কর্তব্য, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। 

এই কর্তব্য পালন করিতে আমর! কেহুই মেন উপযুক্ত যত্র ও চেষ্টা করিতে ক্রুটি না করি। 

প্রবাসী বঙ্গীয় ভদ্র মহোদয়গণের ও মুল-পরিষদ্দের সহান্বভৃতিতে নান! অস্গবিধার মধে)৪ 

যেন এই শিগু শীখ।-পরিষদের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, ইহা একান্ত গ্রার্থনীয়। 

মীরাট-_-বঙগাব্দ 1 আীঅতুলরুষ্ মুখোপাধায় বিষ্াবিনোদ বিষ্ভ!রত্ তত্বনিধি 

১৩২৩, ১১ই আবণ, | 

নর সম্পাদক । 



হ্রয়োবিংশ বাধিক কার্য-বিবরণ 
বর্তমান ১৩২৪ বঙ্গান্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বয়োবিংশ বস অশ্িঞরম করিয়! চতুর্র্িংশ 

বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের কাধ্যবিবধণ নিলে প্রদত্ত হইল, 

বর্তমান বর্ষে ইউরোপে যে ভীবণ যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার জগত সকলেই বিশেষ ক্ষতি অন্ু- 
ভব করিতেছেন। এই ভীষণ কুরক্ষেত্রের অবসান না হইলে জগতের শাস্তিলাভ হইতেছে না, 
বিশেষতঃ পরিষদের স্তায় সাহিত্য-সভা4ও উন্নতিব পক্ষে অনেক বাধ। ঘটিতেছে। আমর! 
কায়ননোবাক্যে প্রার্থনা করি বে, এই ধন্মযুদ্ধে আমাদের রাজরাজেশ্বর সম্াটের বিজয় লাত 

হয় এবং জগতে অচিরে পুনরায় শাস্তি স্থাপিত হয়। 

 খর্তমান বর্ষের এক সব্ধপ্রধান ঘটন1-_ মান্টবর শ্রীযুক্ত শর শঙ্গরণ নায়ার মহাশয়ের পরিষং 
পরিদর্শন। তিনি যে দিন (২৭:শ শ্রীবণ, ১২ই আগষ্ট, ১৩২৩) পরিষদে আসেন, সেই দিন 

উহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত মহামভোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিচ্বাভুষণ, শ্রীযুক্ত 
রামেন্দ্রনন্দর ত্রিবেদী, মিঃ জে, এন্ দাশ গুণ, শ্রীনগেন্্রনাথ এগ, ডাঃ এস, কে, গুণ, 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মণমে হন বন, ভীধুক্ত অমুল্যচরণ বিগ্চ/ভূষণ, শ্রীযুক্ত ঠেমেন্র প্রসাদ ঘোষ, 

অযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ এবং সম্পার্দফ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 

সুষোগা ভাইস চ্যানসেলার, পরিষদের অন্ঠতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবগ্রসাদ 
সর্বাধিকারী মহাশয় শ্রীযুক্ত শঙ্করণ নায়ারকে সঙ্গে লইয়া পরিষদে আসেন। তিনি পরিষৎ 

পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ! নিষ্নে উদ্ধ ত করা গেল, 
“| 5/55 ৬৩79 100101) 11009155059 111 0৮০15 00100 11179595000, 1 01051 0176 

[10151921061 006 10560100111 21০৬ 91১৫ 07৩ ১৪17/0০, ৮৪115102011 ১০০ 
0০০0102৩ 2 16501 (017 501)01215 11010] 911 [95105 01 11505. 

[26 &9০,, 1916, (১৭) ০, ১ ো2স ৬11., 

বান্ধব 

₹ঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আলোচা ধষে কেহ পর্ষিদের বান্ধব শ্রেণীভুক্ত হইয়া 

পরংকে গৌরবান্বিত ও মাতৃভাষার অনুশীলনে প্রোৎসাহিত করেন নাই। এমন কি, ধাহার! 

ইতঃপুর্ব্বে বান্ধবশ্রেণীতুক্ত হইবেন বপিয়। আমাদিগকে আশ দিয়া পাখিয়াছেন, তাহাদের 

নিকটও অর্থ-সাহাধ্য পাইতে পরিষৎ এখনও বঞ্চিত আছেন। ভরসা করি, আগামী বর্ষে 

সম্পাদককে আর এই প্রকার হুঃখকাহিনী আপনাদের গোচরে আনিতে হইবে না। আমাদের 

দেশে ধনবান্ সম্দয় ব্য্ক্তর অভাব নাই। এই সমস্ত ধনাটা মহনুভব ব্যক্তিকে পরিষদের বর্তমান 
বান্ধব মহোদর়দিগের সদৃষ্টান্ত অনুদরণ করির! বাঙ্ধব-পদ গ্রহণ করিবার অন্ত পদ সপির্ববন্ধ 

অনুরোধ করিতেছেন। বর্তমানে নিরলিখিত মছোদয়গণ পরিবদেপ বান্ধব রহ্য়াছেন,-- 

(১) মাননীর মহারাজ সাঁর মণীচন্্র নন্দ ১ 
(২) রাজ! রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্্রনারায়ণ রা বাহাদুর 

(১) মানমীয় মহাগাজাধিরাজ লার বিজয়ঠাদ মহাতাপ বাছুর । 



রিট রষৎস 

সদল্য 

গত বৎসরের জারন্তে শ্রেণীজেদে পরিষদের নদস্ত-সংখা। এইরূপ ছিল, 

বিশিষ্ট রী এরি রে ১৩ 

আজীবন হয পু য় ৫ 

'ঘধ্যাপক পু হা রম ৩ 

সম্থায়ক ৮০ কত ৮৪ ১৭ 

সাধারণ রঃ রি রি বা 
কলিকাতা ''" *** ৯১৫ 
মফম্বল টি ৪১ ১২৬৮ 

২১৮৩ 

২২১ 

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কলিকাতাবাসী ৯১৫ জন সাধারণ সন্ত ছিলেন। তন্ধে) ১৩ 

জনের মৃত্যু ভ্ইয়াছে, ২ জন সন্ত পদ-ত্যাগ করিয়াছেন ও একজন সহায়ক-সদস্তের পদ 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৯৬ জন কলিকাত্বাবাসী পরিষদ্দের সাধারণ সহস্ত-প্দ নুতন গ্রহণ 

করিয়াছেন, তন্মধ্যে একজনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ছুই জন মফস্বলে গিয়াছেন। আলোচ্য 

বর্ষের প্রান্তে মফস্বলের সাধারণ সাদস্য-সংখ্য ১২৬৮ ছিল, তন্মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে, 

৪ জন সদন্ত-পদ ত্যাগ করিয়াছেন, একজন সহায়ক-সদস্ত হইয়াছেন ও ১১৯ জন মফস্বলবাসী 
পরিষদের সাধারণ সদন্ত-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসী সদস্তগণমধো ২১ জন 

পুরাতন সদন্ত মফত্বলে চলিয়া গিয়াছেন এবং মফম্বলবাসী ১২ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন। 

এই সকল পরিবর্তনাদির পর বর্ধশেষে কলিকাতার সাধারণ সদস্ত-সংখ্যা ৯৮৩ এবং মফন্বল- 

বাসী সাধারণ সদস্তের সংখ্যা! ১৩৭৭ দ্লীড়াইয়াছিল এবং কলিকাত! ও মফস্বলবাসী সাধারণ 

সান্তের সংখ্যা ২৩৬ হইয়াছিল। 

আজীবন-সদস্ত 

পরিষৎ আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন যে, আলোচা বর্ষে পরিষৎ, টাকীর জমিদার 

শ্রীযুক্ত হুর্ধ্যকান্ত রায় চৌধুরী বি এ মহাশয়কে নুতন আজীবন সদস্তরূপে লাভ করিয়াছেন। 

তিনি স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়াই এই পদ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং. পরিধং আপনাকে ইহার 

জন্ত নিতান্ত গৌরবান্থিত বৌধ করিতেছেন। আশা কর! যায়, এই প্রকার দেশীয় ধনী 

এবং মাতৃভাষান্রাগী সহৃদয়গণ পরিষদের আজীবন সদস্তপদ এাছণ করিয়৷ মাতৃভাষার সেবঝা- 

কার্ধে তৎপর হইবেন। | 

বিশিষট-সদস্য 
আলো; বর্ষের প্রারস্তে বিশিষ্ট সদশ্তের সংখ্যা! ১৩ জন ছিল। নিতাস্ত দুঃখের সহিত 

গানাইতে হইতেছে যে, অগ্ভতম - বিশিষ্ট সদন্ত রায় শরচ্চজ্্র দাস, সি আই ই বাহাছ্র 
পর়লোকগধন করিয়াছেন। এ জগ্ত বর্ষশেষে বিশিষ্ট সান্তের সংখা ১২ হইল। এ বৎসরও 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক৷ ৫৩ 

কোনও নূতন বিশিট সদস্ত নির্বাচিত হন নাই । উক্ত রায় বাহাছুর শরচ্চন্জ দাস মহাশয়ের 
পরলোকগমনে শোক গ্রকাশাখ গরিষদের এক বিশেষ স»| হইয়াছিল। বিশেষ অধিবেশনের 

বিবরণ মথা স্থানে এষ্টবা | 

অধ্যাপক-সদস্য 

আলোচ্ বর্ণে কেহ নূরতন অধ্যাপক সদস্য নির্বাচিত গণ নাই। পরিষদের বিবিধ 

সাহিত্যিক কার্ধোে সহায়ত। করিবার জন্ত অধ্যাপক সদশ্তগণের সঠাঁয়ত। বিশেষ আবশ্তক। 

বিশেষতঃ লালগোলার রাজ। বাহাদুরের বায়ে পরিষৎ ইইঠে মাধব ভাষের বসা%৭1 যাহ! গ্রকাশ 

করার কল্পন! ছিল, শরচ্চন্ত্র শান্রী মহাশয়ের মৃতাতে আপাঠং: হাহা স্থগিত রাখিতে 

হইয়াছে । পরিষৎ আশা কবেন যে, সংগ্কাত দর্শনশাদে লগ গ্রাবেশ শদাপক সাশ্ডের! 

পরিষদের সাছিত্যিক কার্য সহায়তা করিবেন। 

মৌলবী সদস্য 

মুসলমান সাহিত্যিকদিগের নিকট আরবী ও পারি ভাষ!-স'দ৬ রদ্ুরা!জ £হতে বঙ্গভ।ধার 

নানাপ্রকার পুষ্টিবিধান জন্ত মৌলবী সদস্য পদের ব্যবস্থ। করিয়া পরথিং নিয়মাবলী প্রকাশিত 

করিয়াছেন। কিন্তু বড়ই দ্ুঃথের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এ পর্যান্ত কোন মুসলমান 

সাহিত্যিক পরিষদের এ বিভাগের কার্যোর সাহাযোর জন্ত অএঞাসর ছন শাই। পর্ষং আশা 

করেন, অচিরকাল মধ্যেই সহৃদয় মুসলমান সাঠি তা-সেবিগণের মধা হহৃতে মৌপবী সদন 

লাভ করিতে পারিবেন। 
সহায়ক সদসা 

এই বর্ষের গ্রারস্তে সহায়ক সদশ্তের সংখ্যা ১৭ ছিল। সহাস্ক সদশ্তগণের মধো পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিগ্ভাভৃষণ, শ্রীযুত্ত বিনোদবিহাদী বিস্তা(ণিনোদ, শ্রীযুক্ত বসগ্তর্জন 
রায় বিদ্বদল্লভ ও শ্রীযুক্ত মুন্সী আবপ্রণ করিম সাহিত্য-বিশারদ কয়েকথানি পুস্তক সম্পাদন- 

কার্যে নিযুক্ত আছেন। আশা করা যায় যে, অন্তান্ত সহায়ক সদস্তগণও যথাসাধা পরিষৎকে 

সাহাব্য করিয়। নিজের মহানুভবত| প্রকাশ করিবেন। 'মালোচ্য বর্ধমধো শ্রীযুক্ত বসস্ত- 

রঞ্জন রায় বিঘল্লত মহাশয় সাধারণ সদস্তপদ গ্রহণ করিক্সাছেন এবং মালদের প্রাচীন 

সাহিত্যিক, গৌড়ের ইতিহাস-প্রণেতা, পঞ্ডিত রজনীকান্ত ক্রেব্তী মহাশয় পরলোক গমন 

করিয়াছেন। এতত্তিন্ন প্রীধুক্ত নিনীরঞ্রন পণ্ডিত, শরযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় নি এ 

ও কুচবিারের সদর মডেল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত নিবারণচগ্জ ভ্চ1ধ) মহাশয় এ বসন 

নৃতন সহায়ক সদস্ত মনোনীত হইয়াছেন। এইপ্গ পরিবর্তনাদির পর বর্ষশেষে সহায়ক 

সদন্তের সংখ্যা ১৮ হইয়াছে। 

এট পধ্যস্ত যত দুর লেখ! হুইল, তাহার বারা দেখ মায় থে, বর্ষশেনে পরিষদের সদশ্তসংখা! 

নিশ্নলিখিত গ্রকার দাড়াইয়া ছে, 

্ বিশিষ্ট রঃ ১১. উই রি 

আঞাবন *** 
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অধ্যাপক ও ৪৪ ৪৫৩ ৮০ ৩ 

সহায়ক ঠা *** ** ১৮ 

সাধারণ 8 ০" ১, ২৩৬০ 

কলিকাতা ১, ৯৮৩ 

মকবুল ৮১ ১৩৭৭ 

২৩৬৪ 

২৩৯৯ 

উপরে যে তালিক। গ্রদত্ত হইল, তাহ। হইতে গ্রতীয়মান হইতেছে যে, পরিষদের সদশ্তসংখ্য। 

ক্রমে কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু ইহার কাধ্যক্ষেত্রের প্রসার দিন দিন যেরূপভাবে 

বদ্ধিত হইতেছে ও হইবে, তাহাতে পরিষদের সদস্ত-সংখযার আরও বুদ্ধি হওয়! আবশ্তক। 

ইহ! বুঝিতে পারিয়। পরিষদের সভাপতি মহাশয় প্রতে।ক সদন্তের নিকট অশুন পাঁচ জন গুতন 

সান সংগ্রহ করিয়। দিবার জন্য পত্ত দ্বারা অনুরোধ করিয়াছিলেন। অনেক স্স্তই সভাপতি 

মহাশয়ের এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন. কিন্ত ইহাতেও আশানুরূপ ধল পাওয়! যয 

লাই। আশা করি, সদন্তগণ সভাপতি মহ]শয়ের অনুরোধ রকম! করিধার জগ্ত বিশেষ বদ 

করিবেন। 

ব্দীয়-সা হিত্য-পরিষৎ দেশবাসী সকলকেই মাতৃভীধার সেবায় অগ্রগর হইবার জঙ্ত সাদরে 

আহ্বান করিতেছেন। 

বঙ্গায়-সাহ্ত্যি-পরিষণের প্রসার বৃদ্ধি ও ইভার সহিত বঙগদেশীয় লানা সাহিভা-সমিতি ও 

পরিষদের শাখাশুলির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপনোদেস্টে সভীপতি মহাশয় ত্র সকল সাহিত্য-স্ভীক। থে 

পঞ্জ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই স্থলে তাহার প্রভিলিপি দেওয়া হইল। 

"সবিনয় নিবেদন, | 

আপনার! আমার স|দর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। প্রায় ছয় বৎসর পুর্বে যখন আপ- 

মার! আমাকে সাহিত্য-সন্সিলনের সভাপতিত্বে নিয়োগ করিয়াছিলেন, আমি নিবেদন করিয়া- 

ছিলাম--বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষদকে আমরা কেবলমাত্র একটি সন্াস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি 

ন।। ইহার ভিত্বি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপাশ্ে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা 

ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নছে। অন্তরদৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষৎ সাধকের 

সম্মুখে দেবমন্দিররূপে বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গাল! দেশের মর্মস্থলে স্থাপিত এবং 

ইহার অদ্রালিক! আমাদের জীবনন্তর দিয়! রচিত হইতেছে । 

আমাদের দেশের লুণ্ত গরিমা যে পুনরায় এক দিন প্রকাশ পাইবার জন্য উদ্ুধ হইয়া আছে, 

তাঙার অন্তম প্রমাণ বজর্দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিগ্ন সাহিতা- পরিষৎ ও শাখাসমূহ 

উৎপত্তি। এই সকল পরিষংকে আমি কখন বিভিন্নরূপে বা! শাখাভাবে দেখি নাই-_সহযোগী 

ও সহকর্তী বলয়! চিরকাল মনে করিয়! আসিতেছি। আমার বিশ্বাস, ঘোশময় যে সমন্ত শক্তি 

ইতগ্ততঃ বিজি হইয়| রহিয়াছে, সেই সফল শক্তিকে একত্রীভূত করিয়া! আমাদের মধ্যে ঘে 
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জড়তা, যে ক্ষুদ্রভা, যে ব্যর্থতা মাছে, হাহার নংহার করিতে না পাঁরিলে, সাধনার পথে আমর! 

কখনই অগ্রসর হইন্তে পারিব না। প্রতি অঙ্গ সচল ও সবল হইয়া! যদি পরম্পরের সাহাধ্য 
ম| করে, তাহ! হইলে দেহের পূর্ণ পরিপুষ্টি কখনই সষ্টবপর হয় না। 

সাহিত্য-সেবাই সকল পরিপদের উদ্দেশ; হাঁচাঁ ক্রীনূঘি সকলেরই লক্ষ । আমাদের 

বিক্ষিপ্ত চেষ্ট। সমবেত করিয়। সাফল্যের পথে অএাসর হইচ্ে হইলে মিছিত হইয়। আমাদের 

এমন এক একটি কাধো হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, যাহাতে সমস্ত পরনংগুলি সমভাবে গৌরৰ 
বোধ করিতে পারে । তংপরিকঞ্ধে মিলিতভ|বে কাধ করিয়া! মিলিত নামে সাহিত্য সন্বন্ধ'য় 

নুতন নূতন তথ্য আমাদিগকে মধো মধো গ্রকাশ করিতে ভইবে। গ্রাতি বৎসর আপনাদের 

কয়েক জন গ্রতিনিধি য্দ আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং আমাদের কয়েকজন প্রতি- 

নিধি যদি আপনাদের নিকট ঘাইয়| ভাবের আদান এরদান করিবার অবসর পান, তাহা 

হইলে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক দিন দিন নিষ্ঠতর হইয়া উঠিবে। আপনাদের পত্রিকায় 

গ্রকাশিত প্রবন্ধগুলির আরও বিসুত গ্রচার যদি বাঞ্চনীয় মনে করেন, বে তাহার সারাংশ 

প্রেরণ করিলে আমর। আনন্দের সভিত 'আমাদের পাত্রকাম় আপনাদেব নামে প্রকাশ 

করব। পক্ষান্তরে আপনাবাও আমাদের পিকায় পকাশিত প্রবঙ্াদি ইচ্ছামত ব্যব্চার 

করিতে পারেন। 

পরিষদের উন্নতিকল্লে আপনাদের অভিমত মধ্যে মর্ধো গানিক্তে পারিলে শ্ুখা হইব। 

আমি যে সমস্ত সল্প লইয়! এই গুরুভাঁর গ্রহণ কারয়াছি, সাধাগুসাবে ভাহ। কাধে 

পরিণত করিবার চেষ্টা করিব; কিন্ত ঠাঁঠাব সাফলা আপনাদের সুভ কামনার উপর 

নির্ভর করিবে। ইঈতি-- 
বশংবদ 

শ্ীজগদীশচন্দ বন্ 
সভাপতি |” 

স্বৃত সদস্য ও সাহিত্যসেবিগণ 
আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-গরধ্ষ্দের ৩১ জন সদ পরলোক গমন করিয়াছেন। 

ইহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত ছঃখিত হইয়াছেন ও বিশেষ ক্তিবোধ করিতেছেন। ঠচাদেব 

শোকসন্তপ্ত পরিধারবর্গকে পরিষর্দের আন্তরিক সমধেধন! যথাকাণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। 

১। অপুর্ববকৃষ্ণ ঘোষ -পরিষদের এহ পুরাতন মদন্তের পরলোকগমনে 

পরিষৎ বিশেষ ছুঃখিত। তিনি পরিষদের বিশেষ হিতৈষা বন্ধ ছিপেন। 

২। উপেক্দ্রচন্দ্র চটোপাধ্যায় বি এ-ান্বগীয় উপেন্দ বাব মস! গোখলের 

স্াঁপিত ভারঙসেবক সমিতির অন্যতম সভ্য ছিলেন। ভিনি পরিষদের একছহুন উৎসাী 

সদস্য ছিলেন এবং চন্দননগর হইতে প্রায় অধিবেশনে যোগদান করিতেন। সাহিতা- 

সম্মিলনের কয়েকটি অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া! বঙগভাষা ও সাছিত্যে আলোচন। 

করিয়াছিলেন। তাহার অকাল-মুড়াতে পরিষৎ নিশেধ দঃখিহ। 
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এ। কেদারনাঁথ মৈত্র--রাজসাহীর কেদারনাথ মৈত্র মহাশয় নহু দিন হটটতে 

পরিষদের সদন্ত ছিলেন। তিনি পরিষদের বিশেষ উন্নতিকামী ছিলেন। বঙ্গভাষ। ও 
সাহিত্যে তাহার বিশ্যে অন্থরাগ ছিল। গরিষৎ এই সদস্তের মৃত্যুতে অত্যন্ত হুঃখিত। 

৪| ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম এ, বি এল-_এই প্রবীণ সাহিগ- 
কের মৃত্যুতে পরিষং বিশেষ নতি অন্ু5ব করিতছেন। তিনি “মানবপ্রকৃতি” নাক 
গ্রন্থ লিথিয়াছিলেন । “ মুগয়ী” নামক একথানি বাঙ্গালা মাসিক পন্তর প্রচার করিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে ও জাতিবিজ্ঞান 10070108) সম্বন্ধে নান! প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইংরাজিতে 
5091 01 90৪] নামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। পবঙ্গবাসী* 

গ্রকাশে তিনি বিশেষ সাহয্য করিয়াছিলেন 

৫। গণপতি রায় বিদযাবিনোদ - ইনি বাঙ্গল! ও ইংরাজি সাময়িক 
পত্রের লেখক ছিলেন। পরিষদের অধিবেশনে প্রায় উপস্থিত থাকিতেন। তাহার 
অকালমৃত্যুতে পরিষৎ ছঃখ অনুভব করিতেছেন। 

৬। গঙ্গ।নারায়ণ রাঁয় এম্ এ, আই এম ও _ উচ্চ রাজকাধ্যে নিযুক্ত 
থাকিগ্নাও ইনি সর্ধদ। পরিষদের হিভাকাজ্জী ছিলেন ও মাঝে মাঝে পর্যিদের অধিখেশনে 

উপস্থিত হছইতেন। ঠাহার পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ হুঃখিত। 

৭1 গুণ(লন্কার মহাস্থবীর--ব্গীয় বৌদ্ধধন্মীস্কুর সভার স্হকাদী সভাপতি 

ও পজজগক্্যোতি* সম্পাদক, জনরত্র, কবিপবল ৬গুণালঙ্কার মহাস্থবীর মহাশয়ের পরলোকগমনে 

পরিষং বিশেষ দ্ঃথিত। তিনি প্রায় আধবেশনাদিতে উপস্থিত হইতেন। তিনি বৌদ্ধধন্ম ও 

সা'ছতোর বিশেষ জগ্রণালন করিয়াছিলেন। কলিকাতায় বৌঞ্ছবিহার এ।তিষ্ঠা তাহারই 

অন্ততম কীর্তি । তাঠার মৃত্যুতে বঙ্গীয় বৌদ্ব-সমাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। 

৮।1। গোঁবিন্দলাল দপ্ত--বহুবাঙ্গারের সাবিরা লাইব্রেরীর সম্পাদক ও 

প্রতিষ্ঠাত। ৬গোবিন্দপাল দত্ত মহাশয়ের নাম অনেকেরই পরিচত। এই লাইব্রেরীতে 

সাধারণে বিন। পয়সায় পুস্তকার্দি পাঠ করিতেন। বৎসরে একবার করিয়া এই লাইব্রেরার 

অধিবেশন হইত । ইহাতে বছর গ্রথিতনাম! নাঞিত্যাসেবিগণ গব্ষেণ'পুর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। 

তাহার একমাত্র পুত্রের অকালবিয়োগে তিনি কিছুকাল উন্মাদ হইয়াছিলেন, ৎপরে 

নিওসফিকাঁল সোসাইটির বহু গ্রস্থাদদ আলোচন! করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। 

/৯। চন্তীচরণ বন্দ্যো পাধ্যায়--বঙ্গীর-সাহ্ত্য-পরিষদের ভূত্তপুর্ব সহকারী 
সম্পাদক ও কাধ্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য চণ্ডীবাবুর পরলোকগমনে পরিষৎ বিশেষ 

ক্ষতি বোধ করিতেছেন। তীহার আকাঁ্মক শোকাবহ চতু বঙ্গবাসী মাএই অবগত আছেন। 

তিনি জীবনের শেষ কয় বৎসর নানারূপ গর্ঘটনায় আচ্ছন্ন হুইয়। মানসিক অশাস্তিতে 

কাটাইয়াছেন। তমধ্যে তাহার পুত্র উদীয়মান সাহিত্যিক ইন্দুপ্রকাশ বন্দযোপাধ্যায়ের লুসি- 

টানিয়। জাহাজে করিয়! বাড়ী আসিবার সময় গাহাজের সহিত জলমগ্র হই% মৃত্যু-_ প্রধানতম । 

পরিষদের গ্রথম অবস্থায় তিনি পরিষদের জন্ত যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করি.1 গিয়াছেন। তিন 

চে খু 
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সুলেখক ছিলেন। তাহার “বিদ্যাসাগর-জীবনী” বঙ্গভাষায় একখানি শ্রে্ঠ জীবন-চরিত, মাও 

ছেলে, গৃহলক্্লী, সন্তান শিক্ষা, ছুখানি ছবি, কমলকুমায় প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি লিখিয়। বঙ্গ- 

ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি কিয়াছেন। তিমি তেজস্বী ও উরিত্রধান্ পুরুষ ছিলেন। 

১০ | চাঁরুচন্দ্র মল্লক-্পটলভাঙ্গার বিখ্যাত মল্লিক-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয় 
তিনি নান! লোকহিতকর কার্ষ্যে ও আন্দোলনে যোগদান করিতেন। তিনি সঙ্গীত. সমাজ ও 

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সম্পর্কে নাঁন। কাধ্য করিয়। গিয়াছেন। পরিসদের এই প্রাচীন সদস্যের 
মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ হঃখিত | 

১১ | নগেন্দ্রনাথ নন্দী--ইনি অতি অল্প দিন হইল, পরিষদের সদন্ত হইয়া 
ছিলেন। ইনি ইলেকৃট্টি ক চিকিৎসা-ব্যবস। করিয়! বিশেষ থ্য(তি অধ্দ্রন করিয়! গিয়াছিলেন। 

তাহার অকাল-মৃত্যুতে পরিমৎ বিশেষ ছুঃখিত। 

১২। নবন্ন্দর বর্শাণ_ পরিষদের এই বঙ্গপুধশাখার প্রথম শ্রেণী সদন্তের 
ত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দঃথিত। 

১৩। নরেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--ইনি বঙ্গীর নাটাশালার সহিত বশেধ- 
তাঁবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উচ্চ অঙ্গের অভিনেত| বলিয়া তাঁহার গ্রসি্ধি ছিল। পরিষৎ ঠাঁছার 

অকাল-মৃত্যুতে ছঃখিত। 

১৪। প্রসন্নরমার ঘোষাল এম. এ---পরিবদের এই উৎসাহী সদতের 

মৃতাতে পর্িযৎ বিশেধ ক্ষতি বোধ করিতেছেন। তিনি উচ্চ রাকার্ধে নিযুক থাকিয়। বনু 

সদন সংগ্রহ করিয়! দিয়াছিলেন। তিনি ব্গভাষ। ও সাহিত্যের যথেষ্ট আলোচন! করিতেন। 

১৫। ভূষণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এল-_াশোহয় বনগমের এই প্রাচীন 
সদস্তের মৃত্যুতে পরিমৎ বিশেষ হঃখিত। তিনি পরিষদের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই তীহায় সহামু- 

ভূতি জ্ঞাপন করিতেন। তিনি বহ সদন্ত সংগ্রহ স্াক্ন। পরিষদের গ্রভৃত উপকার করিষ়্াছেন। 

১৬ | বঙ্কিমচন্দ্র রাঁয়--ইনি অল্প দিন হুইল, পরিসদের গদস্ত হইয়াছিলেন। 
তাহার মৃত্যুতে পরিষং বিশেষ হুঃর্িত। 

১৭। বিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাঁধাঁয়-পরিষদের এই উৎসাহী সদঙ্তোর সৃত্াতে 
পরিষৎ দুঃখিত। ইনিও অতি অল্প দিন হুইল, সদস্ত হুইয়াছিলেন। 

১৮। মহেজ্রনাথ সরকার--হনি আ্দুর পশ্চিমে থাকিয়! বগভাষার সেব| 

করিতেন। € বৎসর কাল তিনি পরিষদের সদন্ত ছিলেন। হাছার পরলোক-প্রাপ্ডিতে 

পরিষৎ ছঃবিত। 

১৯। মোঁহিনীনাথ বিশি--ইনি পরিষদের বিশেষে হিতৈষী সদন ছিলেন। 

৬চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধযায়ের তৈলচিত্র, ৬শিশিরকুমানন ঘে,ন ও ০'॥জনীকান্ত সেনের গোমাইড 

চিত্র স্বব্যয়ে প্রস্তুত কাইফ! পরিষদে উপহার দিদ্লাছেন। পরিধদের স্থায়ী ভাগ্ডারে ৫*২ টাকা 

সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হুইয়। ২৫২ দিয়! গিয়াছেন। তিনি শুক্রনীতির বঙ্গানবাদ করিয়। 

রাখিয়া! গিয়াছেন--তীহার পুত্রগণের ইচ্ছা, এই গ্রন্থ পরিষং বর্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহ! এখনও 

বাচরাধীন রহিয়াছে । পরিষদের এই বন্ধুর বিয়োগে পরিষৎ বিশেষ ছুঃখিত। 

৮ 
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২০। বিহারীলাল গুণ্ড আই সি এস্__্বনামপ্রসিদ্ধ গুপ্ত মহাশয় প্রথম 
আমলের দি এস্। তিনি উচ্চ রাজপদে 'অধিঠিত থাকিয়াও পরিষদের হিততিস্তা করিতেন। 

তিনি বরোদ। রাজ্যের গ্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন | রমেশ-ভবনের পৃষ্ঠপোষক হইলার 

জন্য ইনিই বর়োদার মছারাজকে অস্থরোধ করন এবং মহারাজের নিকট হইতে ৫*০০২ পাঁচ 

হানার টাক সংগ্রহ করিয়া দেন। কলিকাতায় বাস কালে তিনি বহু বার ? রিষদের অধিবেশনে 

উপস্থিত হইফ। কার্যে যোগ দিতেন। 

২১। রঙ্জনীকান্ত চক্রবর্তী--ইনি মাক্দছের গবরমেন্ট স্কুলের প্রবীণ শিক্ষক 

ছিলেন। তিনি একজন গতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক ছিলেন । “গৌড়ের ইতিহাস? গ্রস্থথানি রচনা করিয়া 
চক্রবর্তী মাপয় বঙ্গভাঁষর একটি মহুদুপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয়-দাহিত্য-সন্মি- 
লনে ও উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে তিনি গ্রায় যোগদান করিতেন। উত্তরবঙ্গের এই 

গ্রাচীন সাহিত্যিকের মৃতাতে পরিযৎ বিশেষ ছুঃখিত। তিনি পরিষদের অন্ততম হাঁক 

সদ ছিলেন। 

২২। রধিকলাল রায় ---পরিষৎ এই নীরব সাহিত্যিকের মৃত্যুতে অত্যন্ত ক্দতি 
বোধ করিতেছেন। তিনি সংস্কৃত কছেজের শিক্ষক ছিক্নে। তিনি বঙ্গভামায় স্থলেখক 

ছিলেন। তাহার বহু সন্দর্ভ নব্যতারত, ভারতবর্ষ, মানসী প্রভৃতি মাসিক পত্রের শোভা বদ্ধন 

করিত। তিনি ভারতের অন্থান্ত ভাষ। হইতে আভরণ আহরণ করিয়! বঙ্গভাষাকে সাজাইতে 

চেষ্টা করিতেন। এই কার্যে তিনিই প্রথম পথপ্রদর্ণক ছিলেন বলিলে অত্যুক্ডি হয় ন|। 

তাহার অন্ভাবে বঙ্গবাঁপী একটি প্রকৃষ্ট ভক্ত « একনিষ্ঠ সাধক হারাইলেন। 

২৩। হাখালচন্দ্র দর্ভ-গত ৫ বংমর কাল তিনি পর্ষদের সদগ্ত ছিলেন। 

তাহার মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখিত | 

২৪) রাঁমকমল রাঁয় বি এল-_-ইনি গত তিন বদর ইইল, পরিঘদের সদন 
হইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের একজন হিতভাকাজ্ী সদহ্য ছিলেন। ত্রীহার মৃঙ্াতে পরিষং 
হুঃখিত। 

২৫।.: লোকনাথ দর্তইনি ব্পুর শাখা-পরিষদেন ও মুল-পরিষদের সদস্য 

ছিলেন। উত্তয় পরিষদের তিনি একজন হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে পরিযৎ বিশে 
ক্ষতিবোধ্ককপ্িতেছেন। 

২ । বায় শরচ্চন্্র দাঁস বাহাদুর সি আই ই-বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
প্রতিষ্ঠা-কাধে। ধাহার! পরিষদের সহায়ত করিয়াছিলেন, স্বর্গীয় দাস মহাশয় তাহাদের অন্ততম। 

তিনি প্রথমে পরিষদের সদন্ত ছিজেন, তৎগরে তিনি বিশিষ্ট সদস্ত হুইয়াছিলেন। তিনি 

বিদেশীর পক্ষে রুদ্ধদ্বার তিববতে গিয়া ভিব্বতীয় ভাষা, তিব্বতের ভৌগোলিক বৃ্তাত্ত, বৌদ্ধধর্ম 

ও শরন্ত্রাদির নিগুঢ মর্ম গুভৃতি অবগত হয়েন। তিনি এই জন্ত বঙ্গীয় রাজসরকার হইতে বিশেষ 
ভাবে সম্মানিত হয়েন। তিব্বত হইতে তিনি ষে সকল গ্রন্থ আনয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধে] 

£বোধিন্বাবদানকল্পলত|” অন্ততম। এই গ্রন্থ তিনি অনুদিত করিয়া বলীয়-সাহিত্য-পরিষদের 

্রস্থাবলী ভুক্ত করিয়! প্রকাশ করিয়! গিয়াছেন। এই গ্রন্থ তিনিই সম্পাদন করিয়[ছিলেন। 
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তিনি 1380115616৮ ১০০৪৮ নামে একটি সম্মতির এ্রতিঠা করেন ও একখানি 
সাময়িক পত্রিক প্রকাশ কবেন। তিব্বতীয় অভিধান প্রকাশ করিয়। উক্ত ভাষ।- শিক্ষার্থীর 
বিশেষ উপকার করিয়া গিঈগছেন। 1001181 1১0170104 11) 0)৩ 17110 ০01 5::০৮/ নামক 

গরন্থে তিনি তিব্বত ৪ ভারত সগ্ধদ্ধে অনেক তণোর সংবাদ দিয়াছেন। বঙ্গীয়সাহিতা- 

পরিষদের কাধ্য-নির্ধাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন য, উঠব স্মপ্তরঙ্গীর জন্য পরিষদে একখানি 
ইহৈলচিত্র প্রতিষঠিত হইবে ও তিব্ব তীয় মৌলিক অনুসন্ধান ও গব্যেণাব জন্ত সময় সময় একটি 

পদক দেওয়া হইবে। এইজন্য অর্থ সংগ্রহার্থ একটি শাখা মনিত গঠিত হইয়াছে । রার 
বাহাছুরের মৃত্যুতে পরিষৎ এবং ব্গর্দেশ একটি কন্দী পুরুষ হারাইয়াছেন। 

২৭। শরচ্চন্দ্র ঘে।ষ মল্লিক -ইনি পরিবদেখ একগন গ্রাচা” স্দথে! নানাবিধ 

সংবীন্ডির প্রতিষ্ট! ঘার। নিজঞাম পাঁচথপীর মুরশিদ বাদ) জনসাধ[রণের অশেষ উপকার করিয়। 

গিয়াছেন। পরিষদের গৃহনিম্মাণ-তহবিলে অর্থ সাছাধা করিয়া গ্রিযাহেন। তাহার অকাল- 
মৃত্যুতে পরিষং বিশেষ ক্ষতি বৌধ করিতেছেন। পরিষদের প্রান সকণ অনুষ্ঠানেই তিনি 
সাহীধ্য করিতেন। 

২৮ | শরচন্দ্র দাঁস- মালদহ মুক্দমপুরনিবালী এই সদ”, পারমদের রঙগপুয়- 
শাখার ও মূুল-পরিষদের সদশ্ত ছিলেন। তিনি গত ৬ বৎসর সদ ছিলেন। তাহার সৃতাতে 

গরিষৎ দঃখিভ। 

২৯। শাঁরদ(গোবিন্দ তাঁলুকদার_ইনিগ গা্ঘদের রঙ্গপুং শাখার ও মুল" 
পাঁরযদের সদস্ত ছিলেন। রঙ্গপুর-শাখার বহু কার্যের মছি5 ইনি সংশিষ্ট ছিলেন। তাহার 

মৃত্যুতে পরিষত বিশেষ ক্ষতিগ্রন্ত । 

৩০ | হরেকুষ চন্দ্র- ইনি তিন বৎসর নাত্র মদস্ত ছিলেন। এই অল্প সদয়েব মধ্যে 

তিনি প্রায় পরিষদে আয়া ইহার কাধ্যাদ্ির সহিত মহাম্ুভৃতি গ্াপন করিছেন। আহার 
গৃত্যুতে পরিষৎ ছুঃখিত । 

৩১। হিবণ্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-ইনি এক বৎসপ মা সদহ্য হুইয়া- 

ছিলেন। তিনি অকালেই পরলোকগত হইয়াছেন। তাহার শৃতাতে পরিৎ ছঃখিত। 
৩২ | হেমেজ্দমোহন বন হেমেন্ত্রমোহন বহ সাধারণের নিকট এচ, বস্থ নামে 

বিশেষ পরিচিত ছিলেন। নানাবিধ স্থগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ে তিনি কি পেখাইয়াছিলেন। তিনি 

অতি দানশীল, সদালাপী, দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। বাজনা ছাপাখানার উন্নতির এন তিনি বহু পরিশ্রম 

করিয়। কৃতকার্য হুইয়াছিলেন। তিনি বৎসর বৎসর কুস্তলীন ₹ৃতলের জন্ট বহু সাহিত্যিককে 

উংসাহ দিবার ছলে পুরস্কার প্রবন্ধ রচন। সংগ্রহ করিয়। প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি 

নিজেও নান! বিষয়ে গ্রবন্ধীদি লদিখিয়! বঙ্গভাষার সেব! করিতেন। তাহার মৃতাতে পরিষদের 

বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পূর্বোক্ত সদন্তগন ব্ঠাও শিয় লখিত কেক জন প্রথিত- 

মা! সাহিত্যসেবীর মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের জন্ত পরিষং বিশেষ দ্বঃখ প্রকাশ 

করিতেছেন। 
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১। মহারাঞজ কুমুদচন্্র সিংহ বি এ- ইনি বঙ্গের একজন কৃতী সন্তানও প্রথচীন 
জমিদার-বংশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বিহংসমাজে ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 

যথেষ্ট ছিল। স্বর্গীয় মহারাঁজ এক দিকে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, পর দিকে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ 
ও আদর্শ হিন্দু ছিলেন। তিনি সংস্কত ভাষায় কাব্য রচনা করিতে পারিতেন ও বিশুদ্ধ 
স্কত ভাষায় অনর্গল বক্ৃত| করিতে পারিতেন। ইনি চিরউদার ও উল্ুক্তহৃদয় ছিলেন। 

মানা বৈষগ্লিক কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি সাহিত্য ও বঙ্গভাষার গ্রাতি বিশেষ অনুরাগী 
ছিলেন। তাহার রচিত ব্গভাষার নান! প্রবন্ধাদি বঙ্গভাধানুরাগী ব্যক্তিবর্গের নিকট 

তাহাকে চিরগ্রির করিয়! রাধিবে। ময়মনসিংহে বলীর-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে 

তিনি অভ্যর্থনা.সমিতিয় সভাপতি হইপ়্াছিলেন। তিনি পরিষদের বহু অধিবেশনে উপস্থিত 
হইয়। আলোচনায় যোগদান করিতেম। তাহার পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ জন্ত 

পর্নিষদের এক বিশ্যে অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজের মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত 
ছুঃখিত। 

২। ভূবনচজ্জ্ মুখোপাধ্যায়-হরিদাসের গুপ্তকথার* লেখক ভুবনচন্ত্র মুখো- 

পাধ্যায় মহাশয়ের নাম বঙ্গভাষানয়াগী মাত্রেরই বিশেষ পরিচিত। তিনি পরিণত বয়সে 

পয়লোক-গমন করেন। তাহার মৃত্যুতে পরিষৎ ছুঃধিত। তিনি 'প্রভাকর+ পত্রিকার 

সম্পাদক ছিলেন। শোভাবাজায় রাজবাড়ী হইতে তিনি পুস্তক লিখিবার জন্ত বিশেষ 

সাধ্য পাইয়াছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ রচন| করিয়া গিয়াঞ্ছেন। “বন্ুমত্তী” পত্রিকার সংসর্গে 
তিনি আনেক দিন কার্ধ্য করিয়াছেন। 

৩। লালধোহুন বিদ্যানিধি_ শাস্তিপুরের এই প্রখ্যাতনামা পণ্ডিতের পরলোক- 
প্রাপ্তিতে বঙ্গের এফঙ্ন গ্রাচীন পঙ্ডিতের অভাব হইল। তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক- 

গন হইয়াছেন। তিনি গ্রথমে স্কুল সব. ইনপ্পেক্টার নিযুক্ত হটদ্লাছিলেন। পরে হুগলী নর্মাল 

কুলের প্রধান পঞ্ডিতের কাধ্য করিয়! অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যস্ত বিশেষ 
উৎস|ছের সহিত সতা-সমিতিতে যোগদান করিতেন। কয়েক বার সাহিত্য-সম্মিলনেও উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। তীহার গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধাদি আধ্যদর্শন, বঙ্গদর্শন ও বান্ধব পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইত। তাহার সকল গ্রন্থগুলিই ঠিস্তাশীগত! ও পাগ্ডিত্যের পরিচান্গক। তাহার “সম্বন্ধ- 

 দির্ঘদ গ্রন্থ তাহাকে চিম্নদিন অমর করিয়া রাধিবে। তাহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ 
ছঃখিত। 

| বার্ষিক অধিষেশন 

আলোচ্য বর্ষে ১৪ই শ্রবণ তারিখে পর্নিষদের দ্বাবিংশ বাধিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত 

হয়। এই অধিবেশনে গত বর্ষের কার্ধাবিবরণ ও ১৩২৩ বঙ্গাব্ধের আনুমানিক আয়-বায়- 

বিবরণ পঠিত ও বথারীতি গৃহীত হয়। অতঃপর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরএাসাদ 

শান্ী মহাশয় তাহার সন্বোধন পাঠ করেন। ইহা পরিবৎ-পত্জিকায় ২৩শ ভাগ, ২য় সংখ্যায় 

' প্রকাধিত হইয়াছে। তৎপয়ে সভাপতি মহাশয় নিজ সম্পাদিত ও লালগোলার বিদ্যোৎসাহী 
রাজা রাও ভীযুক্ত যোগীজনারাযণ রায় বাহাছরেয সম্পূর্ণ বায়ে মুক্রিত্ত পরিষদের গ্রন্থাবলীতুক্ত 
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সং বৎসরের পুরাতন বঙ্গভাষায় লিখিত “বৌদ্ধগান ও দোহ1* নামক স্মুবৃহৎ পুস্তক 
পরিষংকে উপহার দিলেন । এই প্রপ্থখীনিন্দে (১) চর্ধনাচর্য/বিনিশ্চয়। (২) সরোজ- 

বজের দোহাকোষ, (৩) কা্পাদের দোহাকোষ এবং (৭) ডাঁকার্ণৰ, এই চারিখানি পুস্তক 

আছে। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়! যায়। পর্ডিতগণ বলিয়! আসিতেছেন 

যে, বাঙ্গাল! ভাঁষ। মাগধী অপলংশ-জাত, তাহার! তাহার প্রমাণও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন 

সত্য, কিন্তু এত দিনে সাহিত্যে তাহার নিদশন মিলে নাই, মানে একট] মল্ত অবকাশ ছিল। 

যৌদ্ধগান ও দোহা! এবং অনা আপনাদের নিকট প্রদধিত শ্রীকুষ্কীর্তঘন সেই 
অবকাশের অনেকট! পুরণ করিবে-_বাঙ্গাল! ভাষার উৎপত্তি, পুটি ও পরিণতির ইতিহাস 

সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়ত! করিবে । ভাষাতত্বের আগোচনায় এই গ্রশ্থথানির স্থান অতি উচ্চে। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শা্পী মহাশয় ব্গভাষার উম্তিকল্পে এবং বঙ্গভাযার 

ইতিহাস সঙ্কলনে যে সফল কাজ করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় অনাবশ্রুক ; কারণ, 

উহ! সর্ধজন-বিদিত। বঙ্গতাঁষার সেবাতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন 'এবং নানাভাবে 

আমাদের মাতৃতাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন । এ সকল কথা আমাদের দেশেষ ইতিহ!লে 

বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে এবং চিরকাল থাকিবে । ভারতীয় পুয়াতৎ, বিশেষতঃ বৌদ্ধমুগের 

তমসাচ্ছম্ন ইতিহাসের অনেক তথ্য সম্বন্ধে ঠাহার অসাধারণ পাণ্ডিহ্য এবং অমানুষী সেবার 

ঘে পরিচয় আময়। পাইয়াছি, তাহ! এখানে বিল্ৃততাঁবে বর্ণনা! কর ছবহ। ঠাহারই যদ্তে 

এবং কৃতিত্বে বঙ্গদেশের পালয়াজপণ সম্থদ্ধে অনেফ নহন কথা আমর! জানিতে পারিয়াছি। 

তিনি সংস্কৃতাদদি এবং ইংয়াজী ভামায় ধিজ্সেষ পাঁরদশশী হইয়াও বঙ্গভাষাতেই অধিকা'শ 

গ্রন্থ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। এমন কি, এ কথা বলিলেও অদুযক্তি হইবে না যে, 

তিনি যেন বঙ্গভাষার সেবাফেই তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত বকিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। 

ইহ। আমাদের কম সৌভাগ্যের বিষয় নচে। তীহার ভ্তায় নান। ভাষা ও নানা শান্্রে কতবিদা 
অন্ঠান্ত সুধীবর্গ যদি তীহারই পন্থা অনুসরণ করেন, তাহ! হইলে বঙ্গভাষার অবস্থা যে অচিরে 

সমৃদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে সনেহ মর নাই। তিনি গত তিন বংসর পরিষদের নেতৃত্ব 
করিয়াছেন। তাহার নেতৃত্ব সময়ে পরিষদের নানাগুকার নতি সংসাধিত হইয়াছে। 

পরিষদের কাধ্যে তাহার €ঘ প্রকার আন্তরিকতা ও অগর|প দেখ! গিয়াছে, তাঁহছা। অনন্য 

ম্বলভ। তিনি পরিষংকে যে ভাবে গড়িয়া তুক্িতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহ। সম)ক্রূপে 

ফলবতী না হুইলেও তাহার কৃতিত্ধ, তাহার মাড়ভানার হাতি অকৃত্রিম অনুরাগ এবং 
অদম্য অধ্যবসায়ের ফলে আরজে পরিষৎ নানাভাবে সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়াছে । প্রাচীন 

বাঙ্গালার অনেক উৎক্ পুস্তক প্রকাশ করিয়া পরিঘং আজি যে সাধারণের নিফট 

গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাহ গ্রধানতঃ মহামহোপাধায় শালী মহাশয়েরই পরিশমের ফল। 

বর্তমানে তাহাকে আমর! সভাপতিয়ূপে না পাইলেও তিনি আমাদের একজন সহকারী 

সভাপতি রহিলেন। পরিষদের ভরসা আছে যে, তাহার নিকট পরিষৎ উপযুক্ত উপদেশাদি 
পাইতে বঞ্চিত হইবে না। তীহার নিকট পরিষৎ যে উপকার পাইয়াছে, পরিষৎ *তজ্ঞন্ঠ 

তাহায় নিকট চিরককতজতা-পাশে আবন্ধ থাকিবে। 
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শাস্ত্রী মহাশয়কে অভিনন্দিত করিবার জন্ত পরিষদে এক সান্ধ্য সম্মিলন অনুষ্ঠনের প্রস্তাব 
গৃহীত হয়। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় অনিচ্ছ! গ্রকাশ করার এ সান্ধা সম্মিলন ঘটে নাই। 

তাঁহার পর শাস্ত্রী মহাশয় গুন্তাব করিলেন যে, বর্তমান বর্ষের ভস্ত শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্্ 

বন্থু মহাঁশর সভাপতি হউন। কর্বসন্মতিত্রমে তাহার প্রস্তাব গৃহীত হইল। 

তারপর ১৩২৩ বঙ্গাঝের জন্ত পরিষদের কার্ধযাধাক্ষগণ নির্বাচিত হন ও কাধ্যনির্বাহক- 

সমিতির নির্বাচন-ফল বিজ্ঞাপিত.হয়। 

বর্তমান বর্ষে যিনি অনুগ্রন্ পূর্বক সভাপতির প্দ গ্রহণ করিয়া পরিষংকে বিশেষভাবে 

গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহার নাম ভগতপ্রসিদ্ধ। আমাদের ভরসা আছে যে, বিজ্ঞানাচাধ্য 

জীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বস্থু মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিষৎ অচিরে নানাপ্রকারে সমৃদ্ধ হইবে। 
তিনি নেতৃত্ব গ্রহণাঁবধি পরিষদের কাজে যে প্রকার মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং ইঙ্থাকে 

সর্বপ্রকার সৌষ্ঠবযুক্ত ও কার্যোপযোগী করিবার পক্ষে যে প্রকার চেষ্টা এবং ঘদ্ব করিতেছেন, 

তাহাতে পরিষদে নৃতন জীবন সঞ্চারিত হইবে, এইরূপ আশা আমাদের মনে স্বতঃই 

জাগরূক হুইয়াছে। সভাপতি মহাশয় অনেকবার বলিয়াছেন যে, বলীয়সাহত্য-পরিষং 

আমাদের গুতিঠিত দেবমন্দির ম্বরূপ। উহ নান্তব দেবমন্দিরে পরিণত হউক, ইহাই 

আমর! প্রীভগবানের নিকট সকলে কায়হনোবাক্যে গ্রার্থন! জানাইতেছি। 

মাসিক অধিষেশন 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদেয় সর্বসমেত ১০টি মাসিক ও ৩টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। 

নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইল। 

১। ১৩২৩1৪ঠ1 ভাদ্র গ্রথম মাসিক অধিবেশন হয়| এই দিন কা্য-বাছল্যবশতঃ প্রবন্ধ 

পাঠের সময় হয় নাই। 
দ্বিতীয় মার্ক অধিবেশন--২৫শে ভা 

২। ১৩২২ বঙ্গাবের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবর ণ--শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। 
তৃতীয় মাসিক অধিবেশদ-_৮ই আ্ষিন 

৩। ইউরোপীর-লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গলা গ্রন্থ-্শ্রীযুক মুশালকুমার দে 

এম্ এ, বি এল। 

৪| কপার শাস্ত্ের অর্থতেদ ও বাঙ্গালা উচ্চারণ তত্ব-জীধুক্ত সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় এম. এ। 

চতুর্থ মাসিক অধিবেশৰ--১৮ই অগ্রহায়ণ 

৫1 প্রাচীন পুথির সংস্করণ- রায় বাছাছুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ । 

৪ঠ| পৌষ, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হয়। এই দিন কার্যা-বাহুল্যবশতঃ প্রবন্ধ পাঠের 

সময় হয় নাই। 
বষ্ঠ মালিক অধিবেশদ-"২৫শে পৌষ 

৬।০ বিগ্রহ্পালদেবের তাত্রশাসন- শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ। 

৭। বাঙ্গালা শব্ধকোয সমন্ধে কয়েকটি মন্তব্য--স্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্যয। 



সাহিতা-পরিষৎ-পঞ্জিক। ৬৩ 

৮। ছিল রঘুনাথের সতানারায়ণের পুথ - শ্রীযুক্ত স্ীশচন্ত্র রায় এম্ এ | 
৯। প্রাচীন পল্লী-সঙ্গীত ও কবিতা _শ্রীযুক জীবেন্ত্রকুষার দত্ত। 

সপ্তম মাসিক অধিযেশন-_ ২৯০ মাথ 

১০। নবাবিদ্ূত হুর্ধাবন্্মীর শিলালিপি-_ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ম্জুমদার। 
অইম ও নধম মাসিক অধিবেশন--৫ই চৈত্র 

১১। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মূলানুসন্ধান - শ্রীযুক্ত বিপিনবিারী সেন বিদ্যাভুষণ। 
১২। উপনিষৎ ও তাহার কাল- শ্রীযুক্ত কষ্ণানন্দ ব্র্দচারী। 

দশম মাসিক অধিযেশন--১৯শে চৈত্র 

১৩। আনামের পত্রপত্রিক1- শ্রীযুক্ত পঞ্মনাথ ভট্রাচাধ্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ। 

মাপিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি 

প্রথম মাসিক অধিবেশন 

১। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয় গরদত্ত দইথানি প্রাচীন ইষ্টক। 
২। শ্রীযুক্ত রাখালরাগ্গ রাম বি এ মহাশয় প্রদণ্ড একথানি প্রাচীন ইক ও একটি 

প্রস্তর-চৈত্য। 

৩। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় প্রদত্ত দগুবামণ্ডণ হইতে সংগৃহীত ছুই হাজার 

বৎসরের পুরাতন কতকগুলি গ্রস্তরের ভগ্ন নারা-হন্ত, নারী -মুণ্ড, গোমুখ প্রতি । 

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন 
৪| কুমার শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রকুষ্ণ দেব বাহাছুর প্রদত্ত একটি ““ক্্ণামুর্তি* ও একটি 

“সদাশিবমুর্তি*। অন্যুন ৬* বৎসর পূর্বে শ্বগীয় রাজ! প্রস্নারায়ণ দে বাহাহর 

মুরশিদাবাদ হইতে এই মু্তিদ্ব় আনয়ন করেন। 

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন 
৫ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ মহাঁশর গ্রদশিত “ক্েলেরিট' নামক খনিজ পদার্থ। 

নবম মাসিক অধিবেশন 

৬। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয় কর্তৃক খায় পাহাড় হইতে আনীত খাসিয়া 

জাতির কতকগুলি নিত্য ব্যবহা!ধ্ দ্রব্য। 

বিশেষ জ্ধিবেশণ 
আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ৩টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। 

প্রথম বিশেষ অধিবেশন-_২১শে অগ্রহায়ণ 

ন্সঙ্গাধিপতি মহারাজ কুমুধচন্দ্র সিংহ বাহারের পরগোকগমনে এই বিশেষ অধিবেশন 

আহত হয়। মহানছোপাধ্যা্র পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তরকরত্ব মহাশয় সভাপতির 
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আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রাধাবল্পন্ত চৌধুরী, ডাক্তীর আবছল গফুর 'সন্দিকী, শ্রীযুক্ত 

নগেম্জ্নাথ বন্ প্রাচ্যবিগ্যামছার্গব, জীযুকত রায় যতীশ্্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত স্থরেজ্জনাথ কুদায়, 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ব, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত এই 

অধিবেশনে যোগদান করিয়৷ ন্ুস্গাধিপতিয় চরিত্র/লোচন! করিয়াছিলেন। অতঃপর কি 

তাবে মহারাজ বাহাছরের স্থৃতি পরিষৎ যন্দিরে রক্ষিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থ। করিবার 

অন্য পরিষদের কার্ধ্য-নির্ববাহুক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হইল। 

ঘিতীর় বিশেষ অধিবেশন--২৯শে মাধ 

ব্লীয়-স।ছিত্য-পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট সদ্য রায় শরচ্চন্্র দাস বাহাদুরের পরলো ক- 

গমনে এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞানাচার্ধয শ্রীযুক্ত রাদেন্্রস্তন্দর ত্রিবেদী 
মহাশয় এই সভায় সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশৰে সভাপতি মহাশয় ও 

মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভুষণ মহাশয় স্বর্গীয় মহখ্বার জীবন-বৃত্াস্ত সম্বন্ধে বিশেষ- 

তাবে আলোচন! করেন। বিদ্যাত্ষণ মহাশয় তাহার কর্মের একটি বিস্তৃত তাঁলিক! বিবৃত করেন। 

এই সভায় স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্্র দাম বাহার সিআই ইর উপযুক্ত শ্বৃতি রক্ষার ব্যবস্থার 

অন্ত পরিষদের কা্য্য-নির্বাহক সমিতির উপর ভার অর্পিত হইল। 

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন--৬ই বৈশাখ, ১৩২৪ 

বিগত ৬ই বৈশাখ» ১৩২৪, পরিষদের তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন আহত হয়। তদুপপক্ষে 

অধ্যাপক শ্রীধুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ মহাশয় কর্তৃক শ্রীযুক্ত খিনয়কুমর্ন সরকার 

এম এ মহাঁশয়-এরদত্ত অর্থে গ্রকাহ গিজোর (091290) সভ্যতার ইতিহাস বিষগক গ্রন্থের 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ গঠিত হয়। মহ!মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় 

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

কার্ধ্যনির্ববধহক-সমিতি 
আলোচ্য বর্ষে নয়লিখিত ব্যক্তিগণ কার্য/নির্ব।হক-সমিতির সভ্য ছিলেন; - 

পরিষদের নির্বাচিত 

১। আধুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল 
২। », রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ 

» থগেজ্নাথ মিত্র এম্ এ 

৪1 ,, নগেন্জনাথ বন্থ প্রাচবিদ্যামহাণব 

৫।|  * হেমচত্ত্র দাশগুপ্ত এম্ এ 

৬ ১৯ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ 

৭| »» যোগীন্ত্রনাথ সমাদ্দার বি এ 
৮1 5» ' রসাপ্রসাদ চন্দ বি এ 

| 5 রমেশচজ্্ মজুমদার এম্ এ 

৩। 
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১,। শ্তরীমু্ষ ভাঁক্কাঁর বনওয়ারিলাপ চৌধুরী ডি এস পি 
১১। 5১ অমূল্চবণ বিদ্যাভূমণ 

১২। ১১ ফ্বেমচন্্র সরকার এম্ এ 
১৩। ১, পণ্ডিত হুর্গাচরণ সাঙ্য-বেদা স্তভীর্থ 

১৪।  ,» মন্মথমোহন বন্থ এম এ 

১৫। ১», বাণীনাথ নন্দী 

১৬। ১১ যোগেন্্রনাথ দাসগুপ্ত বি এ 

১৭| ১», মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী 

১৮। ১ চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি এ 

১৯। ১১ কেশবচন্ত্র $ধ এম এ, বি এপ 

২০। ১, ডাঃ সৌবীন্থকুমার গুপ্ত এম্ এ, [বৰ এন (বণরষ্ার ) 

শাখা-পরিষঙ্গের প্রতিনিধিগণ 

১। স্ত্রীযুক্ত স্ুরেন্্রচন্্ রায় চৌধুরা 
১। 9১ বোধিসত্ব সেন এম এ, বি এপ 

৩। ১, হরিনাথ ঘোষ বি এল্ 

| ১ নবকৃষ্ণ রায় বি এ 

আলোচ্য বর্ষে কারধয-নির্ধবাহক-সমিতিব ১৬টি সাধারণ অধিবেশন হুইয়াছিল এবং 

এতদ্যতীত ৮ বার পত্র-ব্যবহার ছ!রা (1০5০6105107 01100191) কার্যা-নির্বাহক'সধিতির 

মতামত সংগ্রহ করিয় কার্ধ্য করা ভইয়াছিল। 

আলোঁচ; বর্ষে অল্যান্ত কাধা মধো নিয়লিখিত উল্লেখযোগা কাধাগুলিত আলোচিত 

হইয়াছিল। 
(১) কার্ধ্যনির্বাহক-পমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রামুত সডাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবমত 

দুঃস্থ স।হিত্যসেবিগণের সাঙ্তাথকম্পে ৫৭২ হিসাবে দুইটি এককালীন বৃ্তি দেওয়ার ব্যবস্থা! হয়| 
একটির বৃত্তি সভাপতি মহাশয় বর্তমান বর্ষে দিতে স্বীকৃত হন। 

(২ )পরিষদের গ্রস্থপ্রকাশ কার্ষ্যের সৌকধ্য সাধন জন্য ১৩২৩১৩২৪ ও ১৩৫ বঙগাবের 

জন্ত কে) প্রাচীন ও আধুনিক সাছিত্যসমিতি, থে) দর্শন-সমিতি, (গ) গণিত ও বিজ্ঞান-সমিতি 

এবং ঘে) ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব-সমিতি নামক চারিটি পরামশ-সমিতি গঠিত হয়। সত্যতালিক। 

পরিশিষ্টে দ্রব্য । 

(৩) বঙ্গাভাষায় ডাক্তারী শিক্ষ 'গ্রচঙ্নের ব্যবস্থা করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন 

পাঠাইবার নিমিত্ত একটি শাখা-সমিতি গঠন। 

(৪) ১৩২৩ মাঘ মাসের ভারভীতে প্রকাশিত £সেনরাজগণের উত্তর চরিত” নামক 

গ্রবন্ধের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্ত শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার প্রন্তাৰ মত 

একটি শাখা-সমিতি গঠন। 
রি 
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(৫) চিত্রশ।লায় ঘে সকল দ্রব্যাদি আছে, তাহ! পরিষদের সম্পত্তি বলিয়! গণ্য কর! হউক, 

| এই সন্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ। 
(৬) কার্ধনির্বাহক'সমিতি কর্তৃক গৃহীত মস্তব্গুলির মধ্যে কাধ্যনির্বাহক-সমিতির 

নির্দেশ মত মন্তব্যগুলি পরিষৎ-পঞ্জিকায় মুদ্রণের ব্যবস্থা হউক, এই সম্বন্ধে শ্রীযুত মৃণ।লকাস্থি 
ঘে।য মহাশয়ের প্রস্তাব মত মন্তব্য গ্রহণ । 

(৭) বিগত ৮ম ও ৯ম মানিক অধিবেশনে প্রীয় ৭ জন ভদ্রলোকের পরিষদের সন্তরূপে 

নির্বাচনে পরিষদের ১৩ (খ) সংখ্যক নিয়ম অনুসারে শ্রীযুক্ত মন্ঘমোহন বস্থ 
ঘে আপত্তি করিয়াছিলেন, পরিষদের ১৩ (খ) সংখ্যক নিয়মান্ুসারে সেই বিষয় কার্য্য নির্বাহক- 

সমিতিতে আলোচিত হ্ইয়াছিল। উক্ত দিন মম্মথবাবু কার্ধা-নির্বাহক-সমিতিতে উপস্থিত 

ছিলেন। মম্মথ বাবু উক্ত সভাতে তাহার আপত্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং স্থির 

ইইয়াছে যে, বার্ধিক অধিবেশনের পরে এই সমস্ত ব্যক্তির নাম নির্বাচনার্ধে পরিষদের 
মাসিক মধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইবে । 

কার্য নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত নিয়লিখিত সদস্যগণ পুস্তকালয়-সমিতি, ছাপাখান!- 

সমিতি, চিত্রশাল'-সনিতি, বজেট সমিতি, ডাক্তারী শিক্ষা-সমিতি প্রভৃতি বিবিধ শাখা.সমিতিতে 

কার্ধ্য করিয়াছেন। এতদ্যতীত গণিতশান্দের মূলতত্ব আলোচনা-সমিতি ও অন্তান্ত সমিতিতে 

সদস্যগণ ব্যতীত অন্য অনেক বিশেষজ্ঞগণ কার্ধা করিয়াছেন। তাহাদের নাম নিয়ে মুদ্রিত 

ইইল। পরিষৎ ইহাদের সকলের নিকটই বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। 

শ্রীযুক্ত চারচন্্র বন্ধু, শ্রীযুক্ত যশীন্্রমোহন রায়, শ্রীমৃত পূরণচাঁদ নাহার, শ্রীযুক্ত নুশীলকুমার 

দে, শ্রীযুক্ত ললিতা প্রসাদ দত্ত, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, ডাঃ শ্রীধুত মহেন্ত্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ কর, শ্রীযুক্ সুরেশগ্রসাদ ০, ডাঃ শ্রীনীলরতন 

সরকার । 

বর্ধশেষে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বে|ধি- 
সত্ব সেন মহা শয়গণ কার্ধা-নির্বাহক-সমিতির সভ্যপদ ত্যাগ করায় তাহাদের স্থলে কার্ধ্য-নির্বাহক. 

সমিতি কর্তৃক শ্রীযুন্ত' ললিতচন্ত্র মিত্, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাঁস গুগু ও ভীযুক্ত স্থশীলকুমার দে 

মহাশরগণ সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। এতদ্য গীত বর্ষের গ্রারস্তে সমিতির অন্ঃতম সত্য 
শ্রীযুক্ত রমেশচজ্্র মজুমদার মহাশর চিত্রশীলাধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় তীহার স্থলে প্রীযুত 

হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমিতির অন্ত্ভম সভ্য নির্বাচিত হন। বর্ষশেষে সমিতির অন্ত- 
ত্ম সভ্য শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বহু ও শ্রীযুক্ত ক্মমূল্যচরণ বিছ্যাভূষণ মহাশয় যথাক্রমে চিহশ|হ1- 

ধ্ক্ষ ও ছাত্রাধ)ক্ষ-পদে নির্বাচিত হওয়ায় তাহাদের স্থলে শ্রীযুক্ত ডাঃ অধোরনাথ গোষ ও 
প্রীযুক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সমিতির সভ্য নির্বাচিত হন। 

কার্য্যালয় 
: আলোচা বর্ষে নিয়লিখিত সদন্তগণ' কর্মীধ্ক্ষ নিয়োজিত হইফ্াছিলেল,__ 

« সম্পাদক-_. শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ 

সহকারী সম্পাদক-স্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটবী 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্রিকা ৬৭ 
সহকারী সম্প।দক--শ্রীযুক্ত কিরণচস্ত্র দত্ত 

»,  মৃণালকান্তি ঘোষ 

॥ ম্রেন্্রনাথ কুমার 

,॥  নলিনারঞ্জত পণ্ডিত 

ধনাধ্যক্ষ »  প্রফুল্লনাথ ঠাকুর 
গ্রন্থ ধ্যক্ষ্্ ॥॥. প্রবোধচন্জ চট্টোপাধ্যায় এম এ 

চিত্রশালাধ্যন্ষ _ ». নীলমণি চক্রবর্তী এম এ 

ছাত্রাধ্যক্ষ-- ॥,  কাপিদাস নাগ এম্ এ 

পত্রিকাধাক্ষ--মহামহোপাধ্যার ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ বিদ1$ধণ, এম্ এ, পি এইচ ডি. 
এখানে প্রকাশ কর! কর্তব্য যে, সহকারী সম্পাদকগণ মধো শীযুত স্বরেজ্জনাথ কুমার, 

চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র মজুমদার এবং ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাপিদাস নাগ মহাশয়গণ 
১৭ই ঠচত্র তারিথে পত্রদ্থার! তাহাদের পদ পরিত্যাগ করেন। তৎপরে ২১শে চৈত্র তারিখে 

কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে তাহাদের পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইবার সময় সম্পদক 

মহাশয্নের প্রস্তাবে, সর্বসম্মতিক্রমে নিয়লিখিত মন্তব্য গৃহীত হইস়াছে,__ 

“পরিষদের কাধ্য-জির্বাহক'সমিতি এ সকল কর্্দীধাক্ষের সহায়ঠার বঞ্চিত হইয়। বিশেষ 

ছঃখিত এবং তীহাঁদের সম্পাদিত কার্য্ের জন্ঠ পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ ও বাধিত আছেন।” 

ইহাদের স্থলে বর্ষের অবশিষ্ট কালের জন্ঠ যথাক্রমে ডাঃ শ্রীযুক্গ আবছল গফুর সিপ্দিকী 

সহকারী সম্পাদক-পদে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থু চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচর়ণ 

থে!ষ বিদ্যাভূষণ ছাত্রাধ্যক্ষ-পদে কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। 

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ কুমার মহাশয়ের উপর 

কার্যালয়ের সাধারণরূপে সর্ধবিধ ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত খগেক্জনাথ চট্টোপাধ্যায় 

মহাশয় আয়-ব্যয়-বিভাগের, শ্রীযুক্ত মৃণালকাস্তি ঘোষ মহাশয়ের উপর গ্রন্থ গ্রকাশ-ৰিভাগ, 

শ্রীযুক্ত কিরণচন্্র দত্ত মহাশ্গ্রের উপর সাহিত্য-সগ্মিঙ্গন, মাসিক ও বিশেষ অধিবেশন, শাখা- 

পরিষদের কার্য প্রভৃতি ও শ্রীযুক্ত নঙ্গিনীরঞ্জন পঞ্জিত মহাশয়ের উপর যাবতীর স্থৃতি-সমিতির 

ভার অর্পিত ছিল। বর্ষশেষে শ্রীযুক্ত মৃণাল বাবু দেশে যাওয়ায় কয়েক দিন তাহার কাধ্য 

্রীয়ুক্ত নলিনী বাধু সম্পাদন করেন। উপরিউন্ভু সহকারী সম্পাদকগণ পরিষদের কারে 

বিশেধরূপ যদ্র' ও পরিশ্রম করিয়াছেন । তাহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে খণী। বর্ষারন্তে . 

্রয়ক্ত নীলমি চক্রর্তী মহাশয় চিন্রশালাধক্ষ্য নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি পদ গ্রহণে 

অসন্মতি জ্ঞাপন করায় তাহার স্থলে শ্রীযুক্ত রমেশচদ্্র মগুমদার নহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্বাচিত 

হন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় চিত্রশালার নানারূপ সংস্কার সাধন জন্ত বিশেষ 

পরিশ্রম করিয়্াছিলেন। ছূর্ভাগ্যবশতঃ তিনি পদত্যাগ করার তাহার কাধ্য অসম্পূর্ণ রহিয়া 

গেল। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষরূপে অল্প সময় মধ্যে যেরূপ উৎসাহের 

সহিত কা্ধ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে আমর! মনে করিয়াছিলাম, পরিষদের ছারশাখার' দ্বার! 

পরিষদের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। কিন্ত তিনিও বর্ধশেষে পদত্যাগ করার ভাহায় 
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আরব কার্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল। পরিষদের অন্তান্য কর্াধ্ক্ষগ« তাহাদের স্ব স্ব কাধ্য 

অতিশয় যত্ু সহকারে সম্পাদন করিয়! পরিষংকে কৃতজ্ঞতাবদধ করিয়াছেন । তাহাদের সকলের 

নিফটই পরিষৎ ধন্টবাদ জানাইতেছেন | 

পরিষদের কার্ষা যে প্রকার বিস্তীর্ণ হুইয়! পড়িতেছে এবং পরিষদের কার্ধ্যগ্রসঙ্গে পত্র- 

ব্যবহারাদি ফার্যের এত বাহুল্য ঘটি্গাছে যে, স্শৃঙ্খলীরূপে কার্ধ্য পরিচালনা করতে হইলে 

কার্ধা-প্রণালীর কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এতছুদ্েশ্তে কার্ধ্য-নির্ববাহক- 
সমিতি কর্তৃক একটি শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছে । এবং তাহার বিষয় বিগত বার্ষিক বিবরণে 

বথাস্থানে উল্লেখ কর! গিক়াছে। অদ্যাবধি এ শাখা-সমিতির কর্দ্দ শেষ হয় নাই। ভরসা 
করি, সত্বয়ই পরিষদের শাখা-সমিতির সভ্যগণ তাহাদের বাধা শেষ করিয়৷ পরিষদের কার্য- 

গ্রগালীতে গুশৃঙ্খল! স্থাপন সম্বন্ধে সায়তা করবেন। ইতিমধ্যে কার্যালয়ের কাধ সম্বন্ধে যদ 

কোন সদন্তের নিকট কিছু ত্রুটি হইয়। থাকে, তাহ! হইলে তিনি আমাদের প্রতি অনুকম্প।পুরং- 

সর তাহ! ক্ষমা করেন, ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থন!। 

পরিষৎ মন্দির 
এ 

গত বাধিক কার্যবিবরণীতে পরিষং মন্দিয়ের ছাদ মেরামতের আবশ্তুকতার বিষয় উল্লেখ 
কর! হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে সামান্তভাবে সেই কার্যে হস্তক্ষেপ কর হইয়াছিল। কিন্তু 

দেখ! গিয়াছে যে, ছাদটি বিশেষভাবে সংস্কার কর! আবগ্তক হইয়াছে । আগামী বর্ষে ইহার 
ভালরূপ বাবস্থা না করিলে পরিষদের সমুছ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। নিয়লিখিত 
চিন্রগুলি মন্দিরে গ্রতিষ্ঠিত হটয়াছে,__ 

(১) মহামছোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ( তৈলচিন্ত ) 

(২) রজনীকান্ত মেন €( তৈলচিত্র ) 

(৩) অন্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী (ব্রোমাইড ) 

(৪) প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (তৈলচিত্র ) 

প্রথমোক্ত ছবিখানি রাজসাহী জোয়াড়ীর জমিদার »মোহিনীনাথ বিশি মহাশয় ও 
ভূতীয়খানি শ্রীষুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্গচারী মহাশয় দান করিয়াছেন। দ্বিতীয় ছবিখানি 
৬রজনীকান্ত স্থবতি-সমিতির তহবিল হইতে প্রস্তত হইক্জাছে। শেযোক্তথানি প্রফুল্লবাবুর 
হ্থযোগা পুত্র জীযুক্ত প্রতাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় দান করিয়াছেন। 

আলোচ্য বর্ধে হ্ব্গীয় রাজ বিনয়কুষ্ণ দেব বাণীছুরের তৈলচিত্র ও.্তত হইয়াছে । আগ।মী 
বর্ষে এক বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। স্বরণীয় মধুস্দন বাঁচম্পতি 
মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্রের সংস্কার হইয়া মন্দিরে রক্ষার জন্ত আসিকাছে। এই 
চি্রথানি পরিষদের কতিপয় সাগ্তের সাহায্যে সংস্কত হইয়াছে। গত কাঁ্ধ্যবিবরণীতে 
জামান হটরাছিল যে, পাইকপাড়ার কুমার খ্ীযুক্ত মণীক্্চন্্র পিংহ বাহাছর পরিষদের 
রস্থাগায়ের জন্ত তিনটি আলমারী গ্রস্তত করিবার সমস্ত বায় ৫২৫২ দান করিতেল। কুমার . 



সাহিতা-পরিষৎ-পঞ্রিকা ৬৯ 
বাহীছরের এই প্রকার বদান্ততার ক্বন্ত পরিষৎ তীহাকে ধন/বাঁদ গ্রদান করিয়াছেন। আলোচা 
বর্ষে কুমার বাহাদুরের নিকট হইন্সে সমস্ত টাক! পাওয়' গিঞাছে এবং আলমারী তিনটি প্রস্তুত 
হইয়! গ্র্থগারে রক্ষিত হইগনাছে। স্থানের সনধীর্ণন। হেতু পরিষদের পত্রিক1 ও 'গ্তান্ত গ্রন্থ 
রাখিবার জন্ত পরিষংকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই অশ্ুবিধ! আংশিকভাবে দুরী- 
করণার্থ কাধ্য-নির্বাহক-সমমতির নির্দেশ মত একটি কামরায় রাক প্রস্ততের বাস্থা হইয়াছে 
ও তন্জগ্ঠ কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হইয়াছে । আশা করা যায়, আগামী বসের গ্রথম ভাগেই এই 
র্যাক প্রস্তুত হইয়া যাইবে 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের জগন্মাগ% সভাপঠি মহাশয় সাহার নব নব বৈজ্ঞানিক আবিধারের 
ব্ষিয় পরিষং মন্দিরে ধারাবাহিক বত! করিখেন, এইরপ তিনি ইচ্ছ' প্রকাশ করেন। কিন্তু 
পরিষৎ মন্দিরে তাহার বন্কৃত! করিবার উপযোগী গ্যাপাখী ও$১তির অধ্রাবে ও বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্ষারের প্র-্রয়াগুলি প্রদর্শনোপযোগী মঞ্চাদ্দির অভাবে এই বত ৩1 এত দিন হইতে পারে 
মাই । এই অভাব দুরীকরণ করিতে হইলে ন্নীধিক তিন সঃ টাকার গ্রয়োজন। কিন্ত 
পরিষদের বর্তম[ন অবস্থায় ইহা একরূপ 'অসম্তব বিবেচিত হওয়ায় সভাপি মহাশয় নিয়লিথিত 

উপায়ে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা! করিতে বলেন। কার্য-নির্বাহক-মমিতি সভাপতি মহাশয়ের 
- প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। উপ1য়গুলি এই প্রকার,২- 

(ক) পরিষদের অর্থে মুদ্রিত অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়। মজুত ছিল। আশানুরূপ 

ভাবে ইহা বি্রীত হয় নাই। তম্মধ্যে কতকগুলি পুস্তকের মৃগ্য কমাইয়' ৫২ টাক! ধার্ধা করিয়া 
নির্দিই তাবিখের মধ্যে ক্রয় করিলে সাস্তগণবে বিক্রয় করিবার বিষয় স্থির কর] হয়। 

( খ) এইরূপ অর্থসংগ্রহ কর! ব্যতীত তিনি কঠিপর হিত্ষী সাস্তের নিকট হইতে 
অর্থ সংপাহের ব্যবস্থা করেন। ইহাতেও প্রায় ১৫০০২ টাকার গ্রত্িএতি পাওয়। গিজাছে। 

(এই ভাবে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে সভাপতি মহাশয়ের গপ্াবে পুনরায় পরিষদ- 

গ্রস্থাবলীর মধ্যে আরও ১" খানি গ্র্থ দ্বিতীয় সেট রূপে বিক্রয়ের বাবস্থা! করা হয়।) এই 

ভাবে বিক্রয়ের চেষ্টা করিলেও আশানুরূপ অথের সংস্থান হয় নাই | 

( গ) পরিষদের হলটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বন্ত তা করিবার উপধেগী করার ব্যয়কল্ে 
গ্রত্যেক সদস্তের নিকট অনুযুন ২২ হিসাবে সাহা প্রার্থনা করা হয়। আলোচা বর্ষের 

চৈত্র সংক্রান্তি পর্যাস্ত এইরূপে ৮৮১/০ সংগৃহীত হইয়াছে । ইহার দ্বারা পরি্যিৎ মঙদিরের 

গ্যালারী, গ্রস্থাগারের আলমারী, পাখা! প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে। ইতিমধ্যে ৬ খানি 
ইলেকুটি ক পাখা খরিদ হইয়া! গিয়াছে। | 

এই কার্য্ের জন্ত আরও স্থির হইয়াছে যে, বঙ্গীয় গবর্ণুমণ্ট গরিষদের পুস্তক প্রকাশকল্লে 

বার্ধক ১২, ০২. টাকা সাহাব করিয়! থাকেন। আক্শগক হলে তাঠাও এগ্কাগারের উন্নতি, 

কল্পে তিন বৎসরের জন্ত ব্যয়িত হইবে। বঙ্গীয় গবণমেণ্ট এই সম্পর্কে আমাদের প্রার্থনারূপ 

আদেশ দিয়াছেম। এতৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের এবং বেঙ্গল গার্ণমেণ্টের চিঠি পরিশিষ্ট 

মুদ্রত হইল। 



৭০ সাহিত্য-পরিষ-পঞ্জিক' 

গ্রস্থাগার ও পাঠাগার 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত গ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং বর্ষের 

শেষ পর্ধ্স্ত উক্ত কাধ্য করিয়াছিলেন। 

্রস্থাগারের যাবতীয় কাধ্যে সহ্থায়তা করিবার জন্য গঠিত পুস্তকালয়-সমিতির চারিটি 
অধিবেশন হুইয়াছিল। এই অধিবেশনগুলিতে গ্রস্থাদি ক্রয়, বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রাপ্ত কোন 

কোন শ্রেণীর গ্রন্থের তালিক। প্রস্ততের ব্যবস্থা, আলমারী প্রভৃতি খরিদের ব্যবস্থা, পুস্তকালয়- 

সমূহ হইতে পরিষদের জন্য তাহাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টার বিজ্ঞাপন 

গভৃতি কাধ্য হইয়াছিণ। 
আলোচ্য বর্ষে ৬ খানি দৈনিক, ৪৮ খানি সাপ্তাহিক, ৫ খানি পাক্ষিক, ১৭৭ থানি মাসিক, 

২ খানি দ্বৈমাসিক ও ১ খানি দ্ৈমাসিক পত্রিব। বিনিময়ে পাওয়া গিষ্জাছে। এতত্যতীত 

গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কলিকাতা গেছেট, ইণ্ডিয়] গেজেট, ইত্ডিয়ান ট্রেড জার্ণাল পেটেণ্ট 

অফিস নোটিফিকেশন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 

আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে সর্বশুদ্ধ সকল ভাষায় ৩৩৬২২ খানি গ্রন্থ পরিষদ্গ্রস্থাগারে 

সংগৃহীত ছিল। বর্ষশেষে এই সংখ্য। পরিবদ্ধিত হইয়া ৩৪২১১ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। 
এই বর্ষের নুতন গ্রশ্থগুলির মধো ৫৭৫ খানি গ্রন্থ উপহার স্বরূপ পাওয়! গিয়াছে । এই সমস্ত 

সংগৃহীত গ্রন্থের মধ্যে অনেক গ্রন্থ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে সংগৃহীত 
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বন মহাশয় দর্শন মম্বন্ধীয় ১১১ খানি গ্রীক, লাটিন ও ফরাপী 
ভাষার গ্রন্থ উপহার দিয়াছেন। আমেরিকার 92710)50101810 11750096102 হইতে ২৪ খানি 

মূল্যবান্ নান। তব্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং পরিষৎ ইন্টাদের নিকট 
বিশেষ কৃতজ্ঞ । গত কাধ্যবিবরণীতে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, চীন দেশে আবস্থানকাঁলে 

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমীর সরকার মহাশয় চীনদেশ হইতে গ্রাকাশিত কয়েকখানি বহুমূল্য গ্রন্থ পরি- 

ধদের জন্ত পাঠাইয়াছিলেন এবংসেইগুলি জাহাজের কর্তৃপক্ষের ভ্রমবশতঃ পরিষদে আসিয়া পৌছে 

নাই। এতৎসম্বদ্ধে অনুসন্ধানের ভার পরিষদের বন্ধু, এটণি শ্রীযুক্ত কুমাররুষ্ণ দত্ত মহাশয়ের 
উপর গ্যপ্ত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে দত্ত মহাশয় অনুসন্ধান করিয়! পুস্তকের বিনিহয়ে জাহাজ 

কোম্পানীর নিকট হইতে ৪৫৬1%/* টাক! আদায় করিয। পরিষদে দিয়াছেন। কুমার বাবুকে 
পরিষৎ এ জগ্চ আন্তরিক ধন্ঠবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষের প্রারস্তে উপন্তাস ও 

কবিতার তাঁলিক! মুদ্রণ শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশগ্ন বিগত বংসরে 

আমেরিকার 30010150171) 11501090101. হইতে অনেক ব্হুমূল্য বই চেষ্টা করিয়া আনাইয়া 
দিরাছেন। বর্তমান বর্ষেও তাহার চেষ্টার ক্রুটি নাই। বিদেশে থাকিয়াও বিনয় বাবু পরিষদের 
প্রতি একান্ত অনুরাগ প্রদর্শশ করিতেছেন এবং পরিষদের নান। হিতাহুষ্ঠান করিতেছেন, 

তজান্ বিনয় বাবুর নিকট পরিষং যারপর নাই ক্ৃতজ্ঞ। 

পুৃথিশালা 
আলোচ্য বর্ষে অন্ততম সহকারী সভাপতি মধামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 

নেভৃতে শ্রীযু্ বসস্তরঞন রায় মর্ধীশয়ের হস্তে পুথিশালার কাধ্যাদির তার আর্পত ছিল। 
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বর্ষারঃন্ত পুৃথিশালায় ৬২ ন্ পুথি ছিল। আলোচা বর্ষে সর্কাসফেতে ২৩ খানি ছাত্র পৃথি পরিষদে 
গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত রামেন্্ন্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ৭ খানি পুথি উপহার 

দিয়াছেন। পূর্ব-সঞ্চিত পুথির রাশি হইতে আলোচা বষে ৩৫" খানি পুথি উদ্ধার কর! 

হইয়াছে। শ্রেণীভেদে বর্ষশেষে পুথির সংখ)! এইরূপ হইয়াছে,-. বাঙ্গালা পুথি ২৩৫১ খানি, 
স্কৃত পুথি ১*৬১ খানি, অসমীয়! পুথি ১ খানি, হিন্দী পুথি ২ খানি, পাশী পুথি ১২ খানি, 

তিব্বতীয় পুথি ২৩৭ ও ইংরাজি পুথি ১ খানি, মোট ৩৬৬৫ | এহছ্বাতীত চার শত পুথি তালিক।- 
ভুক্ত হইয়াছে, ১৩৭ খানি ভালিকাভূপ্চ হইবা৭ উপযুণ্ড হষকাছে। তিন শত পুথিতে রচয়িতার 
নাম, গ্রতিলিপির তারিখ, পত্র-সংথ্যাদিযুন্ত বিগক দেওয়া হইয়াছে! আলোচা বর্ষে কোন 
উল্লেখযোগ্য পুথি পরিষদের হস্তগত হয় নাই। 

মুনলমানী বাঙ্গাল! সাহিত্য লোচনা 

গত ১৩২২ বঙ্গা হইতে ডাঃ আব্দ,ল গফুর দিদ্দিকী মহাশয় মুসলমান সাহিঠি)িকদিগের 

ব্ল-সাছিত্যের অনুসন্ধান ও আলোচনায় নিযুক্ত আছেন। বাহার! মুসলমানী বাঙ্গালায 

পুস্তকাদি রচন! করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লেখকই পদ রচন| করিয়াছেন এবং 

অতি অল্লসংধ্যক লোকই গদ্ডে পুস্তক রচনা করিয়াছেন! এই শ্রেণীর পুস্ককের সংখ্যাও 
নিতান্ত অল্প নয়-_অন্যুন ৮৩২৫। ৰ্টতলার পুথির মধ্যে অনেক ভাল «ই আছে। ইনি 

সেগুলির মধো ৪৫০ খানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। আশ! কর! যায়, ইহার সাহায্যে বহু 

ঘুদলমানী বাঙ্গালা-সাহিত্যের সন্ধান পাওয়। যাইবে । এই ওঞ্ঠ ডান্তশর সাহেব পরিষদের ধর 

'বাদের পাত্র, সঙ্গেছ নাই। 

চিত্রশ!ল। 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় চিরশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত 

হুইয়াছিলেন | বিগত আশ্বিন মাস হইতে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাচ পণ্যন্ত ঠিনি বিশেষ অঙ্রাগ 

ও দক্ষতার সহিত চিত্রশালার কার্য পরিচাপন করিয়! পদত্যাগ করিলে, 6৭ মাসের অবশিষ্ট 

কয় দিনের অন্ত শ্রীযুক্ত নগেক্রনাথ বসু মহাশয় এ পদে নিধুক্ত হন। পা্ষিদের কয়েক জন 

হিতৈষী বন্ধু প্রাচীন মুদ্রা, মুষ্ঠি প্রভৃতি দান করিয়া! পরিষদের চিত্রশালার সম্পদ বৃদ্ধি 

করিয়াছেন। তীহাদিগের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। 

চিত্রশালার কাধ্য পরিচালনার-জন্য যে চিত্রশালা-সমিভি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্য 

বিষয় মধ্যে নিয়লিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হায়াছিল। যথা, মুদ্রাগুলি রাখিবার ভন্ত 

একটি মজবুত লৌহ সিন্ধুক থরিদের ব্যবস্থা, চিন্রশালার গাঁগপূর্বিক তালিক। প্রস্তুতের ব্যবস্থা, 

 প্রাীন চিত্ররক্ষণের ব্যবস্থা, চিত্রশালা-সমিতির নিয়মাবলীর খসড়। প্রস্তত করণ। বর্ষ মধ্যে 

লৌহ গিন্ধুক খরিদ হইয়াছে ও নিয়মাবলীর খসড়া! গ্রস্ত হইয়াছে। শ্রীযুত রমেশ খ্মাবুর, 

চেষ্ট। ও যদ্বের জন্য পরিষৎ তাহার নিকট বিশেষ ভাবে রুতজ্ঞ। চিত্রশলার বিজ্ঞুত 

কার্য/বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য 
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ছাত্র-সভা 

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভ্যের সংখ্য। ৪৯ 1ছল। অধ্যাপক শ্রীযুত কালিদাস নাগ এম্ এ 

মহাশয় এ বৎসরের জন্য ছাত্রাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত শরচচন্দ্র দেব বি এ ও শ্রীযুক্ত 
উপেন্ত্রনাথ ভদ্র মহাশয়ছ্বয় ছাত্র-সভার সহকারী সম্পাদকের কাধ্য করেন। ছাব্রাধাক্ষ 

মহাশয় ছাত্রসভ্াগণ যাহাতে চিত্রশাল!, গ্রন্থাগার প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারেন, তাহার 

ব্যবস্থ। করিবার জন্ত বিশেষ চে্। করিয়াছেন। ছাত্রগণ সর্ববিধ আলোচনায় যাহাতে 

যোগদান করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা, পুরাতন ছাত্রসভ্যগণের নিকট হইতে 

তাহাদের কৃত কাধ্যের পরিচয় লওয়া, প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া! ছান্র-সভ্যগণের 

অধিবেশন করা প্রভৃতি কাধ্য কয়েকটি অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছিল। এতদ্যতীত 

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্বন্ধে কায করার জন্য কয়েক জন ছাঞ্জসত্যকে তার দেয়৷ হয়,_- 

(ক) বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্কলন। 

(খ) জনসংখ্যা সংগ্রহ ও ৬ৎসম্পর্কীয় সমাজতন্ব ও নৃতত্ব সম্বন্ধে 'আলোচন! কর|। 

(গ) স্বাস্থ্যনীতি ও চিকিৎস। সম্বন্ধে আলোচন। কর! । 

(ঘ) পর্কাদি হইতে কোনও বিশেষ প্রৰন্দীদির নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করণ। 

ছাত্রাধান্ষ শ্রীযুক্ত কালিদাস ন!গ মহাশয় বর্ষশেষে পদতাাগ করায় তাহার সপে শ্রীযুক্ত অমূলা, 

চরণ বিগ্াতৃষণ মহাশয় ছাত্রাধাক্ষ নিযুক্ত হন। ছাত্রশাখার বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্ট ৪ঃব্য। 

পুরস্কার 
অ]লোচ্য বর্ষে ৮টি পদক ও পুরস্কারের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। মোট ৩০টি প্রবন্ধ 

হস্তগত হইগাছিল। তন্মধ্যে নিয়লিখিত গ্রবন্ধগুলি পুরস্কার'যোগা বলিয়। বিবেচিত হইয়াছে । 

১। প্হরেজ্্রনীরায়ণ আচাধ্য চৌধুরী শর্ণপদক” জন্য-_“ধিজেন্্লাল রায়ের সঙ্গীত” প্রবন্ধ 
--লেখক-_শ্রীযুক্ত বহ্িমচরণ মল্লিক বি এ ল। 

২ “হরেজ্্রনারায়” আচার্য্য চৌধুরী স্বর্ণপদক,” গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাঁটক। 

প্রবন্ধ'লেখক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বি এ। 
উক্ত পদক ছুইটি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচীর্ধ্য চৌধুরী মহাশয় দান করিয়াছেন। 
৩। “কেদারনাথ রৌপ্যপদক.” রূপকথা সংগ্রহ । লেখক--শ্রীযুক্ত নরেজ্জনাথ মুখো 

পাধ্যায়। শ্রীযুক্ত এস্ দত্ত মহাশয় এই পদ্দক দান করিয়াছেন। 
৪1 €শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার,* এনিধাসের জীবনচরিত্র | প্রবন্ধ লেখক শ্রীধুক্ত 

অমুল্যধন রাঁয় ভট্র। এই পুরহ্বার শ্রীণুক্ত রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী মন্থাশয়দান করিয়াছেন। 
৫1 পপ্রিয়নাথ চক্রবর্তী পুরস্কার,” জীবন ও জীবনের ধর্ম। লেখিক! শ্রীমতী আশালত। 

সেন। ৬গ্রিয়নাথ চক্রব্ী মহাশয়ের শ্বৃকি-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রায় নীরদরুষণ রায় 

মহাশয়দান করিয়াছেন! 

উল্লিখিত পাচাট গ্রবন্ধের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধের জন্য “নুবর্ণপদক* পুরস্কার 
প্রদত্ত হুইবে। তৃতীয় প্রবন্ধের জন্য ফেদা৪নাথ দত্ত রৌপ্যপরক, চতুর্থ প্রবন্ধের জন্য 
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শিশিরকুমার ঘোষ পদক এব* পঞ্চম প্রবন্ধের জনা প্রিয়নাথ 'ক্রুবত্তী পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। 
এ বার হেমচন্ত্র রৌপ্য পদকের জন্য বিজ্ঞাপিত “হেমচন্দ্র ও ঈশানচন্দের কাব্য-শর্তির সমা লোচনা নামক প্রবন্ধ আদৌ পাওয়া যায় নাই। দীনবন্ধ মিত্র পুরস্কার (১০২) জন্য বিজ্ঞা- 
পিত “বঙ্গের নাট্য-সাহিত্য ও দীনবন্ধ* নামক প্রবন্ধ দুইটি মাত্র আসিয়াছিল। তা পুরদ্থার- 
যোগা বিবেচিত হয় নাই। রাধেশচন্ত্র জাতীয় শিক্ষা-বৃত্তির জন্য “টেনিসনের কবিতায় কি 
শিক্ষ। কর! যায়"্নামক চারিটি প্রবন্ধ আসিয়াছে, কিন্তু পরীক্ষার ফল অগ্ঠাপিও পাওয়া যায় নাই। 

আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় রামগোপাল রৌপাপদ্ক” পরিষদের 
হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এই পুরস্কারের নির্ধারিত বিষয় বরদাচরণ মিত্রের কাব্য সমা. 
লোচনা। বর্তমান সময়ে ছাত্রদিগের স্বাস্থাহীনতার কারণ ও তাহার প্রতীকার সন্বন্ধে 
উৎকুষট প্রবন্ধের জন্য ব্রনষর্ধি শপিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'শশিপদ পদক' নামে রৌপা পদক 
পরিষদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। 

স্মৃতি-রক্ষা 
(ক) নবীনচন্ত্র সেন স্থতি-সমিতি-বোঘাইয়ের স্প্রসিদ্ধ শিল্পী প্রীমুক দি কে মানে 

মহাঁশয়কে কবিবরের মর্মম-নির্শিতি একটি অর্ধমূক্তি গ্রস্ততের ভার অর্পণ করা হর। গত বর্ধে উত্ত 
শিল্পী মহাশয় কয়েক বার কবিবরের মৃখায় আদর্শ মুর্তি নির্মাণ করিয়। তাহার ফটে। অনুমোদন জন্য 
পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু স্থৃতি-সমিতির কতৃপিক্ষগণ কতক সে আদর্শ মূর্তি অগমোদি ত হয় নাই। 
পুনরায় আলোচ্য বর্মেও তিনি এরূপ নৃতন আদর্শ প্রস্তুত করিয়া! তাহার যে ফটো পা91ইর 

ছিলেন, তাহা অনুমো।ত হওয়ায় মন্দবর-মৃর্ত নির্দীণে ব্যাপুত আছেন। 

(খ) কাশীরাম ম্মতি-সমিতি--এই স্মতি-সমিতির কার্ট আলোচ্য বর্ষে কিছু অসর 

হইয়াছে। ইহার জঙ্ত কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে- এখনও ব্ অর্থের প্রয়োজন । 
আশা করা যায়, আগামী বর্ষে সমিতি আশান্থরূপ অর্থসংগ্রহ করিয়! বাহাতে কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিতে গারেন, তদ্ধিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর! হইবে। কাসিমবাজারের মাননীয় মহারাজ 
শ্রীযুক্ত সার মণীন্ত্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই শ্বৃতিরক্ষা-কা্খার ভার গহণ করার সরমতি 

মহারাজের নিকট বিশেষ কৃতজ্ু। 

(গ) চশ্ীদাস-ম্মতি--বীরভূমের জেলার ম্যাজিট্েটে মহাশয় চগ্তীদাসের বাস্ুলী 

মন্দির সংস্কারের বিশেষ চেষ্ট! করিতেছেন। কিন্তু কাম্য কিছুই অএসর হইয়াছে কি না, সংবাদ 

পাওয়৷ যায় নাই। তথ।য একটি মেলা স্থাপনের ব্যবস্থা! করিবার জন্ত একটি এপ্তাব পরিষদে 

আসিয়াছে। 

(ঘ) চন্দ্রকান্ত স্মৃতি-সমিতি--গত ২২শ বার্ষিক অধিবেশনে ন্বর্গায় তকালঙ্কার 

মহাশয়ের এক তৈলচিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্রগীয় ফোহিনীনাথ বিশি মহাশয়ের 
যত্বে এই চিত্র পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। 

(ড) কৃষ্ণচন্দ্র স্মতিসমিভি- সেনহ1টীতে কবিরের বসতবাটাতে একটি স্মতিত্তত্ত 
্বাপনের চেষ্টা এখনও চলিতেছে। 

০ 
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(চ) মখারাম গণেশ দেউগ্কর-দেউস্কর মহাশয়ের একথানি চিত্র গ্রস্তত করিতে 

দেওয়। হইয়াছে । 

(ছ) মহেন্দরনাথ বিগ্ঠানিধি--বিগ্থানিপি মহাশয়ের ঘে আলোকচিত্র পুর্বে সংগৃহীত 

হইয়া ছল, তদ্দার1 ভাল চিত্র প্রস্তুত হুওয়া অসম্ভব বিবেচিত হয়। তৎপরে আরও ছুইখানি 
চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে । ৮০০৮ 

(জ) কালীবর বেদাস্তবাগীশ--তবদাস্তবাগীশ মহাশয়ের একথানি তৈলচিত্র বর্তমান 
বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিঠিত হইয়াছে । 

(ঝ) মীর মশারফ, হোসেন-_-ই'হার একখ।নি চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে । আগামী বর্ষে 

চিত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থ! হইবে। 

0ঞ) মহারাজ যতীক্মমোহন ঠাকুর- এখনও তৈলচিত্র প্রস্তুতের বাবস্থা হয় নাই। 

(উট) লিওটা্ড--ইপ্ছণর চিত্রেরও কোনও ব্যবস্থা করিতে পার! যায় নাই। 

($) মনোমোহন বসু__বন্তু মহাশয়ের চিন্রখানি এখনও ঠিক হয় নাই বলিয়। প্রতিষ্ঠার 

ব্যবস্থা করিতে পার! যাইতেছে ন|। 
(ড) রজনীকান্ত সেন__-উ'হার একখানি তৈলচিত্র গ্রস্তত হইয়া পরিষদে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে। | 
(ঢ) রাজ! বিনয়রুষ দেব-_ন্বর্গায় রাজা বাহারের একখানি বৃহৎ তৈলচিত্র গ্রস্তত 

হইপাছে। আগামী বর্ষে ইহার প্রতিষার জন্ত বিশেষরূপ বাবস্থা হইবে। 
(৭) কৈলাসচন্ত্র সিংহ-_ইহাঁর চিত্র গ্রস্ততের কোন ব্যবস্থাই করিতে পার! 

যায় নাই। 
(ত) কালীগ্রসন্ন ঘে।য--ইণ্ছার একখানি ভাল ফটে! এ পর্যযস্ত সংগৃহীত না হওয়ায় 

$তলচিত্র প্রস্তুতের কোনই ব্যবস্থ। করিতে পার! যাইতেছে ন|। 

€থ) অন্বিকাঁচরণ ব্রহ্গগারী-_ব্রহ্গচারী মহাশয়ের চিত্র পরিষদের গত দ্বাবিংশ 

বার্ধিক অধিবেশনে প্রতিঠিত হইয়াছে। 
(দ) রাজ! সভার শৌরীন্ মোহন ঠাকুর--শ্বর্গীয় রাজ! বাহাছরের চিত্র প্রস্তত সম্বন্ধে 

কোন বাবস্থাই করিতে পার! ধায় নাই। 

(ধ) শৈলেশচজ দন্ভুমদার-- মজুমদার মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র শ্রীযুক্ত ধীর: 
চজ্্ মনুমদার মহাঁশক দান করিবেন। 

(ন) নবীনচজ্্ দাশ কবিগুপাকর্-নবীন বাবুর চিত্র স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 

বাবস্থা করিতে পার! যায় নাই। চট্রগাম শাখা-পরিষংও এ বিষয়ে কোন সাহাধ্য করেন 

নাই। | 

(প) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ-_স্বগীয় মহারাজ বাহাছরের একখানি তৈলচিন্ত 

পরিনঘে রক্ষিত হইবে স্থির হইয়াছে। 
(ফ) রায় শরৎচন্্র দাস বাহাছুর-_রায় বাহাছরের একখানি হৈলচির সত্বরেই 

পরিষদে স্থাপিত হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছে 
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(ব) চণ্ীচরণ বন্দোপাধার--বন্দোপ।ধ্যায় মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষদে 
রক্ষত হইবে, স্থির হইয়াছে। 

(ভ) প্ররফুল্লচন্ত্র মুখোপাধ্ায়_-প্রীযুক্ত প্রভাতকুম।র মুখোপাধ্ায় স্বগীয় গ্রফুলনচন্ত্ 
সুখোপাধ্যার মহাশয়ের একখানি ঠৈলচিত্র উপহার দিয়াছেন। উহ! পারধৎ কর্তৃক সংদ্ে 
পরিষদের চিত্রালয়ে রক্ষিত হইয়াছে । 

ব্যে'মকেশ-পৰিবা রক সাহায্য-ভাঁঙার 
এই সাহায্য-ভাগ্ার স্থাপনাবধি ১১৩৯॥% টাকা আয় ও ৮২৫1, বাগ হইয়া ৩১৪৩৬ 

উদত্ত রহিয়াছে। এই ৮২৫৬৬ মধ্যে »মুস্তফী মহাশয়ের গাঁরবারকে ১৩২৩ বৈশাখ হইতে 
টৈত্ পর্ধ্স্ত মাপিক ৩৫২ হিসাবে দেওয়। হইয়াছে। এবং গত পুজার সময় & পরিবারের 

দেন! আংশিকভাবে মিটাইবার জন্ত এককালীন ৩০০২ দেওয়! হইয়াছে। স্বর্গীয় মুস্তধী 
মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত জন্ত যাবতীয় ব্যবস্থা করিবার ভার সাহাযা-ভাগ্ডায়ের 
সমিতির উপর কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি কর্তৃক অর্পিত হইয়াছে। আশ! করা যায যে, আগাদী 

বর্ষে মুস্তফী মহাশয়ের একথানি তৈলচিত্র পরিষং মন্দিরের শো! বৃদ্ধি করিবে। 

শ্রীযুক্ত রামেন্্নন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, 
(সম্পাদক ), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বনস্থ, শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র দাশ৪প্র ( কে।যাধাক্ষ ) ও শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সমিতির সহকারী সম্পাদকরূপে কার্ধা করিয়াছেন। এতত্যতীত 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাঁদ শাসন বহন এই সাহাধ্য-ভাগারের জন্ত বিশেষ পরিশ্রম 

করিয়াছেন। 

অন্যতম সহকারী সম্পাদক মহাশয় যেরূপ হন্দের ও পরিশ্রমের সহিঠ এই সাহাধ্য- 

ভাগ্ডারের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, তজ্জন্ত "তিনি ধঙ্ঠবাদাহ। এই ভাগারের বিশেষ 

বিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। 

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 
আলোচ্য বর্ষে পুর্ব ছুই বৎসরের ন্ায় সংস্কৃতি কলেজের সথুযোগা অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায 

শ্রীযুক্ত ডাক্তার সভীশচন্ত্র বিগ্যাতৃষণ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষের কার্ধ্য করেন এবং বিশেষ দক্ষতার 
সহিত পত্রিক| সম্পাদন করিয়াছেন। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হুরেম্্রনাথ কুমার মহাশর 

পত্জিকা-সম্পাদককে প্রবন্ধ নির্বাচনে সাহাধ্য করেন। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির সদন্ত- 

গণের নিকট হুইতে প্রবন্ধ-নির্বাচনে আশীমুরূপ সাহাধ্য পাওয়া গিয়াছে । তজ্জপ্ত উক্ত সমিতির 

সদস্তগশের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। 
আলোচ্য বর্ষে পত্রিকাঁর ত্রয়োবিংশ ভাগের চারি সংখ] বাহির হইয়াছে। এই চারি 

খ্যা পাত্রকাতে গরিধদের সভাপতি মহাশয়ের সখোধন নইয়। সর্ধবসমেত ২১টি প্রবন্ধ 

প্রকাশিত হইয়াছে।' এই ২১টি প্রবন্ধ বিষয়ভেদে নিয়লিখিতরূপে বিভক্ত হইতে পারে ;-৯ 

গণিত ্ 

আলোচম৷ ৯ 



৭৬ সাহি'ত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক৷ 

প্রাচীন সাহিত্য ও ১৬০ ৯৬৩ ২ 

ভাষাত ও 2৩৬ ৪৪৪ ৪৩৬. € 

পরিভাষ। ৪৪৪ 5৪৩ ৪৩৩ ১ 

ইতিহাস ও প্রত্বুতষ '*' "** '* ৭ 

সাহিতা ** রি *** ১ 
ভূত ** ৫৮ *** ১ 

১ 

আলোচ) বর্ষে পরিষত-পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের সার 
মর্ঘ নিয়ে প্রদত্ত হছইল,-_ 

সাহিত্য 
( ক )"মুদলমান ও ব্গ-সাহিত্য” নামক প্রবন্ধ ডাক্তার আবছুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় 

মবম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্গিলনে পাঠ করেন। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মাতৃভাষ! কি, তদ্ছিষয়ে 

তিনি প্রথমে আলোচনা করেন। কেহ কেহ এক। স্থাপনের দোহাই দিয়া বলেন, ভারতীয় 

মুসলমানদিগের মাতৃ ভাষা! উর্দ।। লেখক ছুইট্ট যুক্তি দিয়! এই মত খণ্ডন করিয়।ছেন। মুসল" 
মানের! আরবী পার্শা-বঞ্জিত করিয়! বাঙ্গাল! ভাষাকে গড়িতে পারেন ন!। কেন না, তাহাদের 
ধর্মগ্রস্থগুলি উক্ত ভাষায় লিখিত। লেখকের মতে হিন্দুরা বাঙাল ভাষায় এত সংস্কৃত শব 

আনিয়৷ ফেলিয়াছেন যে, তাহার! বাঙ্গাল! ভাব! ত্যাগ করিয়াছেন বলিলেও অত্তযুক্তি হয় না। 
লেখক হিন্দু-সাহিত্যের সহিত মুসলমান-সাহিত্যের তুলন! করিয়া বলেন যে, রামায়ণ ও 

মহাঁতারত যেরূপ কাব্য ও সাহিত্য, “আমীর হামজা” ও 'দাস্তান আমীর হামজা”ও ঠিক 

সেইন্বপ। তৎপরে তিনি বলেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বঙ্গবাসী মুসলমান কবি ৮৩২৫ খানি পুস্তক 

রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৪৪৪৬ থানি ছাপা আছে, অবশিষ্টগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। 
প্রবন্ধলেখক পরিশেষে কতকগুলি মুসলমান লেখক ও মুসলমান-রচিত পুস্তকের একটি 
দীর্ঘ তালিক। প্রদান করিয়াছেন। 

. প্রত্বতত্ব 
(ক) *বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন” নামক প্রবন্ধে শ্ীযুক্ত রাখালদাস বন্দযোপাধার 

এম্ এ মহাশয় বলেন,_-এই তাঅশাসন হবার! বিগ্রহপালদেব পুণ বর্ধন ভূক্তিতে কোটিবর্ষ 

বিষয়ের অস্তঃপাতি ব্রাঙ্ষপীগ্রামমগ্ুলের দণ্ডগ্রাহেশ্বর সমেত বিষমপুরাংশে ৬ কুল্য, ২ দ্রোণ, 
২ উন্মান এবং ৩ কাকিণী পরিমাণ তৃমি 'তগবান্ বুদ্ধভট্টরারকের উদ্দেশে শাগডল্যগোত্রীয 
ক্রোড়ৃন্থি ও মতস্তাবাসবিনির্গত ছাত্রাগ্রামবাসী, বেদাস্তবিৎ পগ্মাবন দেবশর্্মার পৌত্র, মে! 

পাধ্যায় অর্কদেবশর্মার পুত্র, সামবেদীয় কৌথুষী শাখাধ্যায়ী, মীমাংস- ব্যাকরণ-তর্ক বিদ্তাবিৎ 
খোল দেবশম্মাকে চন্তরগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাঙ্গান করিয়! দ্বাদশরান্য.সং বৎসক্ে চৈত্র মাসের 

নবম দিবসে: প্রধান করিয়াছিলেন। এই তাত্রশানের দৃতকের নাম পড়িতে পার! যায় নাই। 

পৌসলী গ্রামবাসী মহীধরদেবের পুত্র শশিদেব নামক শিল্পী বর্ভুক এই তাআঅশাসন উৎকার্প 
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হইয়াছিল। পূর্বে ডাক্তার কীলহর্ণ এই তামশাসনের প্রথম বিংশ পংক্তির ১৪টি শ্লোকের 
পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট ২৯ পংক্তর গগ্ঠাঃশের পাঠ পূর্বে উদ্ধার 
হয়নাই। 

(খ) “নবাবিষ্কৃত ৃর্ধাবন্ধার শিলালিপি” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মন্তুমদ।র 
মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বিগত ১৯১৬ সালে যুক্তগ্রাদেশের বড়বাকি জেলার অন্তর্গত হারছ। 
নামক স্থানে মৌথরিরাজ ঈশ|নবন্মার রাজাকালের একথানি শিলালিপি আবিদ্ত হইয়াছে। 

প্রতিহানিক হিসাবে উহার বিশেষ মুল্য আছে। প্রবন্ধ-লেখক উহার পাঠ ও অর্থের উদ্ধার 
করিয়াছেন। বর্তমান শিলাঞ্খে মৌখরিবংশের নুপগণের বর্ণনা আছে। মহারাজ ঈশান- 

বন্দার পুত্র হুধ্যবন্থা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া, বনমধো একটি ভগ্ন শিবমন্দির দেখিতে পাইকা 
উহার সংস্কার করিয়া দেন। তছপলক্ষে বর্তমান শিলালেখ উতকীর্ণ হইয়াছিল। 'মৌখ'র- 

গণের এতপ্তিন্ন আরও পাঁচখানি শিলালেখ আ'বিদ্তুত হইয়াছে । তাহাদের কোনটিতে 

তারিথ নাই, কিন্তু হারহ! প্রশস্তিতে পুননিম্মাণান্দের উল্লেখ আছে। বিঞ্মা বা মালধাবের 

৫৮৯ সংবংসর অতীত, হইলে উক্ত নির্মাণকাধ্য সম্পন্ন হয়। আলোচ্য লিপি দ্বাবিংশতি 
সংস্কত শ্লোকে এবং জয়োবিংশ পংক্তিতে সমাপ্ত হইয়াছে । প্রশস্থিকারের নাম রবিশাস্তি 

ও শিল্পীর নাম মাহর বর্ম ৷ 

(গ) পবুদ্ধগয্ার ছুইথানি শিলালিপি” নামক গ্রবন্ধে শ্রীমুক্ধ ননীগোপাল মন্তুষদ(র মহাশয় 

বলেন,-বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশ পথের সোপানে একটি বুদ্ধূর্তি 

আছে। উহার পাদদেশে এবং অংসদেশে ছুইখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

একথাঁনিতে সমতট দেশী সোমপুর মহাবিহারবাসী বীর্য্ক্্রতদ্রের উল্লেখ আছে। 

গ্রবন্ধ-লেখক অনুমান করেন, খ্রীস্টীয় নবম দশম শতকে সমতটের অস্র্গত সোমপুরে একটি 

মহাবিহার বিমান ছিল। ঢাক! জেলার বিক্রমপুর মহকুমার অধান বগ্রযোগিনী খামের 

সোমপাড়! পল্লীই শিলালিপি-বণিত সোমপুর এবং বীর্যেন্্রভদ ও বিক্রমপুরের ( বঞ্জযৌগিনী- 

নিবাসী ) মহাপগ্ডিত দীগঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ভ্রাতা বীর্যযচন্দ্র অভিন্ন । 

ইতিহান 
(ক) প্প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবত|” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অশিনীকুমার সেন মঞ্াশক় 

যুক্তি ছার! প্রমাণ করিয়াছেন যে, সাধারণের বিশ্বাস, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবত| 

জন্বরে লইয়। গিয়াছিলেন। আমদের দেশের লোকের এই বিশ্বাস নিতান্ত প্ান্ত। উক্ত 

গৃহদেবতা অগ্তাপি ঈশ্বরপুরী গ্রামে পুরাতন দেবায়তদিগের দ্বার! সেধিত ও পুজিত 

হুইতেছেম। 

(খ) “্মহাতারতের সমঃ” নামক প্রবন্ধে কানন ব্রঙ্গগারী মহাশর প্রথমতঃ মহাভারতকে 

তিহাপিক কাব্য বলিয়া অভিহিত করেম। তিনি বলেন, মহাভারতের মধ্যে তিন প্রকার 

রচনা আছে। ১ম মুল রচনা, ১য় মুলের সহিত অবান্তর রচনা, ৩য় কুকবিগর্ণের রচনা । 

ভারতবর্ষের বিডির প্রদেশের মহাভারত পাঠ করিয়া মনে হয়, উচ! চারি বার সস্কত 
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হইয়াছে। লেখকের মতে ব্যাসদেব প্রথমে মহাভারত ব)জ্জ করেন। তার পর রোমহর্ষণ, 
বৈশম্পায়ন, গৈল, সুমন্ত প্রভৃতি সকলে ইহার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। লেখক বলেন, 

ভীশ্ষের বযঃক্রম ১৩১ বৎমর হইয়াছিল। ইহার পর ইনি জ্যোতিষিক গণন| এবং 
অপরাপর প্রাণের সাহাযো মুল মহাভারত এবং তাহার বিভিন্ন অংশের রচমাকাল নির্ণয় 

করিবার চেষ্ট। করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি ২৩শ ভাগ, ২স্গ ও ৩য় সংখ্য। পত্রিকার প্রকাশিত 
হইয়াছে। 

(গ) “তাপসী রওশন আর!" নামক প্রবন্ধে ডাঃ আবাল গফুর সিদ্দিফী মহাশয় রওশন 

আরার জীবন-বৃত্তান্তের আলোচন! করিয়াছেন। লেখক বলেন, এই বিছষা নিল! ১২৭৯ 
খু্টাবকে মকায় জন্মগ্রহণ কঝরেন। বালাকাল হইতে বিবিধ সংশিক্ষ/ লাভ করিয়! ইনি 

চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর শাহ্ হাসান ন।মক এক 

মহাযআ্বার সহিত ইনি ভারতে আগমন করেন এবং ইচ্ছামতী নদীর তীরে বর্তমান তারাগুনিয়। 

গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এই স্থ(নে তাহার সমাধিমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি যখন 

ভারতে আগধন করেন, তখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাট্ গ়ান্ঙ্দিন অধিঠিত ছিলেন। 

(ধ) প্সন্বোধন” নামক প্রবন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 

গ্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিতা সন্ব্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যের আলোচন! করিয়াছেন। 

তিনি নানাবিধ গ্রমাণের উল্লেখ কহিয়। বলেন যে, বাঙ্গাল! সাহিত্য মুসলমান বিজয়ের অন্ততঃ 

২০০1৩৯* বৎসর পূর্বে আরব্ধ হইদ্নাছে। এই সময়ে পৈব সম্প্রদায় এতদদেপে খুব প্রবল 
ছিল। এই সম্প্রদায়ের যোগীর! “সিগ্ধ" নামে অভিহিত হইতেন। ইহার। বাঙ্গাল! সাহিত্যের 

বিশেষ পুষ্টি সাধন করিয়া গিয়াছেন। লুই ও দীপদ্কর প্রভৃতি বৌদ্ধগণও বঙ্গভাঁষায় অনেক 

বই লিখিয়াছেন। 

অতঃপর শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যের কথ! আলোচন! করিয়াছেন। বাঙালীর লেখা 

স্কত সাহিত্য পাল-রাজাদের সময় হইতে আরম হুয়। ইহার ছুইটি ভাগ;--মুসলমান- 

বিজয্বের পূর্বে এবং পরে। মুসলমান-বিজয়ের পূর্বের ছইটি ভাগ )- হিন্দু ও বৌদ্ধ। বর্তমান 

প্রবন্ধে বৌদ্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ আলোচন! করিয়াছেন। 

(৬) শ্রীনগর” নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশর রাণাঘাট 

সবডিবিসনের অধীন শ্রীনগর গ্রামে প্র! তিনটি গ্রন্তর-লিপির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। 

ইহার একটি তোরা! আরবী লিপিযুক্ত। ্রস্তর-ফলকটি গোঁড়ের বাদশাহ হোসেন শাছের রাজত্ব- 

কালে উৎকীর্ণ এবং সম্ভবতঃ উহ! কোন মসজিদগাত্রে সংলগ্ন ছিল। বর্তমান সংস্থিতি, গাজী 

সাহেবের দর্থ|। অপর ছইটি পরস্পর সন্লিহিত ছুই শিবমন্দিরে সংলগ্ন ছিল। বঙগাঙ্গরে 

খোদিত এই পিলালিপিহয়ের একটি হইতে জান! যয়ে যে, রাজ। রাঘব ১৫৯৩ শকে একটি 
মন্দির লির্দাণ করাইয়াছিলেন। রাঘব মোগল-সম্রাটু শাহজাহানের নিকট হইতে একটি 
পর়গণার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
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ভাষাত 

(ক) “কপার শাঙ্বের অর্থভেদ ও বাঙ্গাল উচ্চারণ-তত্ব” প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখক “কপার 

শাস্ত্রের অর্থভেদ” নামক রোমান অন্দরে লিখিত রোষানকাখলিক ধর্শসংক্রান্ত একখানি প্রাচীন 

বাঙ্গাল! পুস্তকের পরিচয় দিগাছেন। প্রবন্ধ-লেখক উহার বর্ণবিন্তাস হইতে তৎকাল-গ্রচলিত 

বাঙাল শষ্ধের উচ্চারণের একট! ধার! আবিষ্কার করিতে চেষ্টা! করিয়াছেন। 
(খ) "বাঙ্গাল! শব্দকোষ সব্বন্ধে কয়েকটি মস্তবয*নামক প্রবদ্ধে শ্রীযুক্ত তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 

মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর লিখিত বাঙ্গাল! শবকোষের ৪টি শব্দের ঝুৎপত্তি সম্বন্ধে 

আলোচন! করিয়াছেন। লেখক দেখাইতে চেষ্ট। করিয়াছেন যে, যোৌগেশ বাবু অধিকাংশ 

স্থলেই কষ্ট করন! করিয়া শবের মূল নিরূপণ করিয়াছেন, অথ5 সহজেই শবগুলি সাধিত 

হইতে পারে। 
(গ) “বঙ্গাক্ষরের দাহাযো আরবী ও পাশী ভাষার শঙ্গ ও অর্গরের উচ্চারণ-বিধি ও 

লিখনপ্রণালী* নামক প্রবন্ধে ডাঃ আবছুল গফুর সিদ্দিকী মচ1শয় বাঙ্গাল! বর্ণমালায় 

যে সকল আরবী ও পার্শা অক্ষরের উচ্চারণ পাওয়। যাঁয় না, সেই মকল অক্ষরের যথাযথ 

উচ্চারণ যাহাতে বাঙ্গাল৷ বর্ণমালার সাহায্যে প্রকাশিত হয়, তাঙার অন্য কয়েকটি নুতন অগ্গর 

প্রচলনের প্রস্তাব করিয়াছেন। 

(ঘ)“দমালোচনার উত্তর”_ নামক প্রণন্ধে প্রবন্ধলেখক, শ্রীযুক্ত দতীশচন্্ রায় মহা শগক 

শবকোষ সমালোচনার উত্তর দিয়াছেন। 

পরিভাষ। 

(ক) *রেশম-শিল্পের পারিভাযক শর নামক প্রবন্ধে প্রবন্ধ'লেখক রেশমশিললের 

সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রসঙ্গে প্রচলিত কএকটি পারিভাষিক শব্দের উল্লখ করিয়াছেন। 

আলোচন। 

(ক) আলোচনাকারী 'শতকরা” শব্দটিকেই ইংরাজি 26100106 শবে গ্রতিশব্রূপে 

গ্রহণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। 

গণিত 

ইউক্লিডের প্রথম শ্বীকার্য!, ইউরিডের স্বতঃসিদ, দশম স্বতঃ দিদ্ধ 

প্রযুক্ত যেগেন্্কুমার সেন গুপ্ত মহাশয় ইউর্রিডের শ্বীকাধ্য ও স্বহঃসিদ্ধ সম্বন্ধে 

আলোচনা করিয়াছেন। পত্রিকার ১ম, ২য় ও ৪খ সংখ্যার এ শস্ধে ৩টি প্রবন্ধ বাহির 

হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক জ্যামতি-শান্ত্রের মূলত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইউ. 

ক্রিড যে কম্টটি স্বত্তঃসিদ্ধ মানিয়। লইয়াছেন, তাহার! শ্বতঃসিদ্ধ বটে কি না এবং সবগুলিকে 

মানিয়। লওয়! আবশ্যক কিনা, তত্তিগ্র অন্ত শ্বতঃসি্ধ মানি লইলে জ্য।মিতিশান্ত গঠিত 

হইতে পারে কি না, এই সমুদয় গভীর হনব এ কয়টি প্রবন্ধে আলোচিত হষ্টয়াছে | *ছ্ই বসা 

গ্রত্যেকে তৃতীয় বস্তব সমান হইলে তাহার! পরস্পর সমান হয়। এখানে সমান শবের 
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অর্থ কি, তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত *ইয়! গতি বিজ্ঞানের সাহাযো সমানতার সংজ্ঞ। নির্দেশ 

করিতে হইয়াছে । যোগেন্দ্র বাবুর এই গভীর আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয় অসাধ্য। 

গলিতামোদী ব্যন্তিগণ মূল প্রবন্ধ অধ্ায়ন করিবেন। সংপ্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! ইউ- 
ক্লিডের স্বীরু্ত স্বতঃসিদ্ধগুলিতে সন্দিহান হইয়া! গণিত-শান্ত্রের অন্ত মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । এমন কি, ইউক্লিড-গ্রণীত জামিতি-বিছ্বা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় জ্যামিতি” 

বিার কল্পনা করিতেছেন। এ দেশে এরূপ আলোচন! এখনও আরম্ত হয় নাই বলিলেও 
চলে। যোগেন্দ্রবাবু বাঙ্গাল! ভাষায় এই আলোচন! আরম্ভ করিয়! তাহার গবেষণার ফল 

পরিষৎপত্রিকায় গ্রকাঁশ করিতেছেন। ইহাতে পরিষৎপত্রিকার গৌরব বাড়িয়াছে এবং 

বাঙ্গাল! সাহিত্যেরও স্পর্ধা করিবার হেতু জন্মিয়াছে। এই সকল তত্ব এত গভীর যে, 

যোগেন্্র বাবুর আলোচনার মূল্য নিরূপণে গণিতজ্ঞ পণ্ডিতের! সাহসী হইতেছেন না। প্রবন্ধ- 
গুলির ইংরাজী অনুবাদ প1শ্চাতা পগ্ডতদের নিফট পাঠাইয়! তাহাদের মত সংগ্রহের আবশ্যকত। 
অনুভূত হইয়াছে। 

ছবপাখানা-সমিতি 

আলো বর্ষের ১৩ই শ্রাবণ তারিখে ছাপাখানা-সমিতির অধিবেশনে সমিতির কতিপয় 

সদশ্যের সহিত কাধ্যনির্বাহক-সমিতির মতের জনৈক্য হওয়ায়, তাহার! ছাপাখানা-সমিতির 
সদস্ত-পদ ভাগ করেন। কাধ্যনির্কীহ ক-সহিতি নী পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে 

অনুরোধ করিয়াছিক্ন, বিত্ত স্টাহার| তাগতে সম্মত হন রে ধাডার। ছাপাখান!- 

সমন্ির সদশ্পদ ত্যাগ করিয়াছিজ্নে, তাভাদেব নাম ৪ প্রত হইল 

শ্রীযুক্ত রাখাল্দাস বন্দোপাধায় এম্ এ 
শ শুরেন্্রনাথ কুমার 

*. রমেশচন্ত্র মজুমদার এম্ এ 

*. যতীন্্রমোহন রায় 

* কেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ , বি এল 

বর্ষগ্রারস্তে কাব্যনির্ধাহক'সমিতি কর্তৃক নুতন করিয়! ছাপাখানা-সমিতি গঠিত হুইয়াছে। 

স্থির হইয়াছে যে, পাচ জন সদস্য ₹ইয়। ছাপাখানা-সমিতি গঠিত হইবে এবং ইঙ্থার| কার্া- 

নির্ধাহক-সমিতির পরা মর্শ-সভারূপে কার্য্য করিবেন। ১৩২৩ ব্ঙ্গাঝে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ 

ইিরিনিসিমিতির সদস্ত নির্বাচিত হইয়াছেন, 

১1 শ্রীযুক্ত মুণালকাস্তি ঘোষ 

২। * হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম এ নি 

৩। » ললিতা এসাদ দত্ত 

৪1 * ডাঃ আবছল গফুর সিদ্দিকী 

৫) ৮” মন্মথমোহন বনু এম্ এ 
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আলোচা নর্ে ছাপাথানা-সমিতির ৯ টি অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে পরিষগ্রস্থাবলী 
কাধ্যনির্বাহক'সমিতির আদেশে ছাপিবার বন্দোবস্ত, তুঙ্কন্থ রেস সকলের বিল পাঁশ, 
্রস্থসকলের মূল্য নির্ধারণ, সু্রণক]যো তৎপরতার জঙ্টা উপায় নিগ্ধীরণ প্রভৃতি কর্তব্য বিষয় 
সকলের আলোচনা ও মীমাংস! যথান্নীতি সম্পন্ন হইয়াছিল। সমিতির কাধ্যতৎপরড বর্তমান 
বংসরে উল্লেখযোগ্য । সমিতির চেষ্টায় আলোচ্য বর্ষে ১৫ খানি গস্থের মুদ্রাঙণ যথোপযুক্ক- 

রূপে নির্বাহিত হইয়াছে। 

| গ্রন্থ-প্রকাশ 
আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত মৃণ!লফান্তি ঘোষ মহাশয়ের উপর এপ্রকাশ-বিভাগের কার্যাভার 

আর্পত হইয়াছিল। এই বর্ষে পূর্ব পুর্বব বংদরের হ্যায় গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ১২৯২ ও 

মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত রুণচন্ত্র সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে ১৫০২ টাঁক| পাওয়। গিয়াছে 

এবং নিমলিখিত গ্রন্থসকল গ্রকাশিত হইয়াছে। 

১। ধর্মপুজাবিধান-রামাই পঙ্ডিত-গ্রীত। বঙ্গদেশের ধর্দপুজাইি দে" বৌদ্ধ 

ধর্শের অবশেষ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দে)াপাধ্যায় মহাশয় এই এঙ্থের ভূমিকায় 

তাহ! প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগন্দনারায়ণ রায় বাহাদুরের 

ব্যয়ে এই গ্রন্থথানি ছাপ! হইয়া গ্রকা শত হইয়াছে। 

২। মঙ্গলচণ্তী পাঁঞ্চালিকা - রচয়িত|--তবানীশন্কর দাস। ইহাতে কৰিকস্কণ 

চণ্ডীর ন্যায় চণ্ডিকাদাহাত্বা বর্ণিত হইয়াছে। সম্পাদক-্রীযুক্ধ রাজচজ দন) এই বই- 

থানিও লালগোলার রাজা বাহাছুরের ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 

৩। গঙ্গামঙ্গল- রচয়িতা দিজ মাধব। সম্পাদক- মৌলি আস,ল করিম 

সাহিত্যবিশীরদ। গঞ্গামাহীস্মা বিষয্নক গ্রস্থ। লালগৌলার রাজা বাহাদুরের বায়ে মুদ্রিত ও 

গ্রকাশিত হইরাছে। 
৪। চও্ডদাঁসের গ্রীরুষ্ণকীর্তন-- শ্রীযুক্ত বঃস্রঞন রায় বিদ্ধ মহাশয় কর্তৃক 

সম্পাদিত। বর্তমান সময় হইতে পাচ শত বৎসর পুর্বেকার--চগাদাসের সময়ের-_ তাঠার 

খীটি, অবিকৃত ভাষায় লিখিত অপূর্ব পদাবলী ইহাতে মাছে। পারগোলার রাঁজাবাহাছরের 
ব্যয়ে মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। 

এতদ্যতীত নিয়লিখিত গ্রেনথগুলির ছাপ! গ্রার় শেষ হইয়াছে ৮ 

১। গোরক্ষবিজয়--মৌলবি আবঢ়ল করিম সাহিত্যবিশ|রদ মহাশয় কর্তৃক 

সম্পাদিত। 

২1 শারদামঙ্গল--মুক্তারাম সেন-বিরচিত ও মৌলবি আবুল করিম সাহিত্া- 

বিশারদ সম্পাদিত। 

৩1 গৌরাঙ্গ-সন্ন]াস-_বাহ্বদেক ঘে|ষ-গ্রণীত ও মৌলবি আবদুল করিম সাহিত্য- 

বিশারদ সম্পার্দিত। 
৯১ 
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৪। জ্ঞ।নসাগর - আলি রাজ! ওরফে কাহুফকীর প্রণীত ৪ মৌন্সবি আবছণ করিম 

সাহিত/বিশার়দ মুপ্পাদিত। 

নিযলিথিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য৷ চলিতেছে )-- 

১। প্দকল্পতর ূ ২য় খণ্ড )-- শ্রীযুক্ত কচ য় এস্ এ মহাশয় কর্তৃক 

সম্পাদিত । 

২। সর্ববনংবাঁদিনী --পঙ্ডিত শ্রীযুক্ষ রসিকমোহন বিদ্যাভৃষণ মহাশয় কর্তৃক 

সম্পাদিত । 

৩। টিন রর ভীহুক্ত ফণিতৃষণ তর্কবাণীশ মহাশয় বু অনুদিত ও 

সম্পাদিত । 
৪। নেপালী পুথিস্ষপ্ীযুক্ত ননীগ্োপাল বঙ্দযোপাধ্যায় মহাশয় টি সম্পা্ত। 

৫ | উদ্ইিদিভ্ঞান--ল্রীযুক্ত গিরিশচজ্জ বনু এম্ এ মহাশয় বিরচিত। 

'৬। শ্্রীকুষঞ্চবিলাস-পত্িত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাহিনোদ মহাশয় সম্পাদিত। 

৭। প্রাচীন পুথির বিবরণ-্রীধুক্ক শিবরতন মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত । 
এতঘ্যতীত শ্রীযুক্ত রাখাজ্দাস বন্দ্]োপাধ্যায় এস্ এ মহাশয় বর্তুক সম্পাদিত “ভে খমালাস্ু- 

ক্রমণী* এ্স্থের যুদ্রণকার্ধা পাওলিপির অভাবে আলোচ্য বর্ষে আদৌ গগ্রসর হয় নাই। 

*জানিঙপুরাণ” গ্রন্থের সম্পাদন-ভার হ্বগগীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের উপর ছিল। গত 

বর্ধে তিনি পরলোকগত হওয়ায় ইহার ছাপ! বন্ধ ছিল। আলোঁচা বর্ষে ইহার ছাপা সম্বন্ধে 

কোন ব্যবস্থা! হয় নাই। 

মায়-ব্যয় 

আলোচ্য বর্ষে সর্ধ রকমে পরিষদের ২৮৩২৪//৩ আয় হইয়াছে এবং পূর্ব বঞ্চারের 
উহ ২২৪৯২/০/ ছিল। অতএব আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট জষ| ৫০৮১৭৩ টাক|। 

আলোচ্য বর্ষে সর্ব বাপারে মোট ৪৮,৬৮৫।/৯ টাক! বায় হইয়াছে, বর্দশেষে উদ ত্ত হইয়াছে 
২১৩১%/৬ টাকা । আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। 

শাখা-পরিষৎ 

আলো) বর্ষে পুর্ব বংসরের বিজ্ঞাপিত ত্রিপুরা জেল ও নদীয়! জেলায় পরিষদের নিয়মা- 
ছুসারে পরিষদের শাখ। গুতিঠিত হইয়াছে। 

শাখা-পরিষৎসমূহকে কার্ধ্যনির্বাহক-সমিতির নির্দেন মত যে সকল কার্যা-ার প্রাত্ত 
হইয়াছিল, তৎচম্বন্ধে পরিষদের চট্টগ্রাম-শাখা, ভ্রিপুরাশাখ! ও মেদিনীপুর-শাখ!। কার্ধয 
করিবার চেষ্ট। করিতেছেন। আপ| কর! যায়, আগামী বর্ষে শ্লাখাগুলির উপর গ্রাত্ত কার্ধা- 

ভার কিরূপ সম্পাদিত হয়, তাহ! জানিতে পায় য।ইবে। শাখা-সভাখলির সংক্ষপ্ত কার্যবিবরণ 

পরিশিষ্ঠে মুক্রিত হইল। 
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রমেশ-ভবন 
গত বর্ষে ২০শে নবেত্বর ( ৫ই অগ্রহায়ণ ) তারিখে বঙ্গেখবর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল 

ক|(সিমবাদারের মহারাজের প্রদত্ত ভূমিতে রমেশ-ভবনের তিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মাননীয় খিঃ 
লায়ন, কোচিনাধিপতি এবং অন্যান্য অনেক সত্রান্ত ব্যন্তি সঙাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। শ্বতি-রক্ষা- 
সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাঁশর বলেশ্বরকে ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্তু আহ্বান 
করেন। অন্তর সম্পাদক কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রাঁয় স্ৃতি-সমিতির গিপো্ট পাঠ করেন 

এবং সহকারী সভাপতি ষহাঁমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসা্দ শারী মহাশয় বজদেশের ও 

বাঙ্গালী জাতির বিবরণ দিয়া অনতিদীর্থ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে বঙ্গেশ্বর সাহিত্য-পরি- 

যদ্দের ও তাহার রঙ্গপুর শাখার কার্যে প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সহাঁমুতূতি জানাইয়। এবং রমেশচন্ত্রের 
স্বৃতি-রক্ষার্থ এই মন্দির গ্রতিঞঠাই প্রকৃষ্ট উপাস, ইহ! নির্দেশ করিয়া ভিত্তি-প্রস্তয় স্থাপন 

করেন। সতাস্থলে পাঁইকপাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দরচন্্র সিংহ বাহাদুর রমেশ-ভবন নির্্মা, 

গণের সাহাধ্যার্থ ১***২ টাক| এবং শ্রীযুক্ত কে বি দন্ত মহাশয় ২৫০২ দানের প্রতিশ্রুতি 

জ্ঞাপন .করেন। তৎপরে ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত সৌরেন্রমোহন সিংহ ও ই)মতী প্রিয়ম্বদ। সিংহ 
উভয়ে ৫০০২টাক! সাছাযা পাঠাইয়। দিয়াছেন। রমেশ-ডবনের জগ্। অর্থ সংগ্রহে শ্বতি-স'মতি 

চেষ্টা করিতেছেন। 

বঙীয়-সাহিত্য-সশ্মিলন 

আলোচ্য বর্ষে ৯ই, ১*ই, ১১ই পৌষ তারিখে বাকীপুরে বঙ্গীয়-সাহিতা-সম্মিলনের দশম 
অধিবেশন স্ুুসম্পন হইয়। গিয়াছে । মুল সভাপতি হইয়াছিলেন ত্ীযুক্ত সার আগুতোষ মুখে! 
পাধ্যায়। শাখা-সভার সভাপতি --সা হিত্য-বিভাগে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, দর্শন-বিভাগে শ্রীযুক্ত 

রাঁয় যতীন্্রনাথ চৌধুরী, ই তিহাপ-বিভাগে শ্রীযুক্ত বিজন ফজুমদার এবং বিজ্ঞান-বিতাগে শ্রীযুক্ত 
শশধর রায়। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি মাননীর ভীযুক্ত রায় পুর্ণেন্দুলারায়ণ সিংহ বাহাছ্য়ঃ 

সহকারী সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বছুনাথ মজুমদার, সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীক্রনাথ 

সমাদ্দার । সন্মিলনের দশম অধিবেশনের কাধ্য স্ুপরিচালিত হইয়াছিল। সশ্িলনের গ্রথষ 

দিনের অধিবেশনের কাধ্য শেষ হইলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বলীর-সা হিত্য-সম্সিলনকে 
রেজেষ্টারী কর! হউক এবং ইহার গঠন-প্রণালী ও নিক্মাবলী প্রণয়নের জন্ত তীযুক্ত সার 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেজ্্নাথ দত, শ্রীধু্ রামেজনথন্দর ত্রিবেদী, ডাঃ আল 

গফুর সিদ্দিকী ও প্রীধুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে লইয় একাট সমিতি গঠিত হউক । স্থির 

হইল বে, আগামী বৎসর ঢাকায় সম্সিলনের একাদশ অধিবেশন হইবে। আলোচ্য বর্ধে, 

সশ্মিহনের নিয়মাবলীতে করেকটি নূতন নিয়ম সংযোজিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিস্তৃত 
বিবরণ প্রষ্টব্য। 

পরিভাষা! . 

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমাস মৈত্রের মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে গণিত-শান্রের 

মুঙ্তত্ব আলোচনার জমা একটি শব সমিতি স্থাপিত হুইয়াছে। সাহিভা-পরিষদের 
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সভ্য ব্যতীত গণিতজ্ঞ বঝ| গণিতামোদ্দী অন্য লোকও ইহার সভ্য হইতে পাঁরেন। 
সমিতির বর্তম!ন সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্থন্দর ত্রিবেদী ও সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সীতেশ- 
চন্্রকর। এপর্যন্ত সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন 
গুপ্ত মহাশয় “দশম স্বতঃসিদ্ধ,” *ইউক্লিডের দ্বিতীয় স্বীকা্ধ/* নামে কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ 
করিয়াছেন। যোগেন্ত্রঝাবু ইংরাজী .গণিতশান্ত্রের বিনা সাছাযো আপন প্রতিভাবলে 
গণিতের মূলতত্ব সন্ধে যে আলোচনা! করিতেছেন, তাহাতে গণিতাভিজ্ঞ পণ্ডিতদের গতীর 
শ্রঘধ/ আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তাহাকে এই কর্মে নিযুক্ত করিয়া! সাহা করিবার 
জন্য কাধ্য-নির্ববাহক-সমিতি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের নিকট প্রার্থন| করিয়াছিলেন। শিক্ষা- 
পরিষৎ যোগেন্জ্র বাবুকে মাসিক ৩*২ করিয়া দিতেছেন এবং আগামী বৎসরের জন্যও দিবেন। 
শিক্ষাপরিষদের নিকট তজ্জন্য কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতি কত্ত । 

মন্দির ব্যবহার 
আলোচ্য বর্ষে কৃষ্ণবাগান লিটারারী ক্লাবের ও গৌড়ীবেড়ের জ্রীচৈতনা-সেব। সমিতির 

কয়েকটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । এতদ্যতীত সাহিত্য-সঙ্গতের ছুইটি অধিৰেশনও হইয়াছে । 

উপসংহার 
বর্তমান বর্ধে জগদ্বিশ্রিতকীন্তি বিজ্ঞানীচার্ধা সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয় পরিষদের 

উন্নতিকল্ে বিস্বীত আয়োজন করিতেছেন। ত্াহায় বৈজ্ঞানিক নৃতন আবিষ্কারসমূহ তিনি 

ধারাবাহিকরূপে বাঙ্গাল! ভাষায় পরিষৎ মন্দিরে বক্তৃতার দ্বার! আমাদিগকে বুঝাইয়৷ দিবেন 

বলিয়া সন্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্ধিষয়ে উপযোগী করিবার জন্ত পরিষৎ মন্দিরের দ্বিতল 

হলটির নানাপ্রকার সৌষ্টব বৃদ্ধি করাহইতেছে। আমাদের সন্ভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার 
স্বারায় যে বঙ্গ-মাহিত্যের অদাধারগ পুষ্টি সাধিত হুইবে এবং বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদে নৃতন 

' জীবন সঞ্চারিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । বিজ্ঞানাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বন্থু কেবল 
নিজে ব্তৃত! দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যাহাতে এক একটি বিষয়ে 
ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতা করেন, তাঁহার বন্দোবস্তও তিনি করিতেছেন। বহু পূর্বে আমার 

ক্ষীণ চেষ্টায় এই কাজের কিছু কিছু আরন্ধ হয়--কোন কোন বিষয়ে কোন কোন অভিজ্ঞ 

ব্যক্তি এ ভাবে ধারাবাহিকরূপে বন্ত ত! করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন এবং তশ্মধ্যে কেহ কেহ 
কোন কোন বিষয়ে কতকাংশ বক্ততা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিষয়ে ৰক্ততা৷ সম্পূর্ণ হয় 
নাই। এবার আমাদের বিশেষ আশা হইয়াছে, আমাদের বহমানাম্পদ সভাপতি মহাশয় যখন 

আমাদের দেশীয় বিঘস্মগুলীকে আহ্বান করিয়াছেন, তখন অনেকেই পাগ্রছে নানা শান্তর সনবন্ধে 
মাতৃভাষায় বন্ত তাঁদি করিয়া যুগপৎ দেশে জ্ঞান বিস্তায়ের পথ উন্মুক্ত, করিবেন এবং বাঙ্গাল! 
ভাষার পুষ্টি সাধন ও শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। দেশীয় ভাষায় জ্ঞানের আদান প্রদান না হইলে 
্রক্কত জ্ঞান বিস্তার কখনই হইতে পায়ে না। . এই কথাটি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা এই 

দ্বেশে এখনও. অনেকের মনে রহিয়াছে । আমর! ভরস! করি যে, সার শ্রীযুক্ত জগনীশচজ্জ বন 
মহাশরের কাজের দ্বানা এ সকল ভ্রান্ত ধারণ! দুর হইবে। উচ্চ শিক্ষা কোন্ তাবায় 
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দেওয়া হইবে, এই বিষঙ্ধ লইয়। এ দেশে এখন শিক্ষিত সমাতের মধ্যে কিছু কিচু আন্দোলন 

চলিতেছে দেখা! যায়। ইতিমধ্যে আমাদের মহামাননীয় রালপ্রতিনিধি লর্ড চেম্সফোর্ড 

মহোদয় যে সকল বক্ততাদি করিয়াছেন, তাহ! পাঠ করিয়। অগ্ুমান করা যাঁয়, বিদেশীয় ভাষায় 
শিক্ষা! প্রচলন থাকিলে বালকদের যে কি বহন অপকার কর! হয়, তাঁহার বিষয় তিনি অনেকটা 
উপলব্ধি করিয়াছেন । তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুঙ্গাস্তে তিনি এই বিষয়ে কর্তব্য 

নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইবেন। ইতিমধ্যে আমাদিগকে এই সথ্থন্ধে চিন্তা করিতেও তিনি 

উপদেশ দিয়াছেন। বিষস্গটি অত্যন্ত গু ভর-_-এক হিসাবে ইহার সুমীমাংসার উপর আমাদের 

জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে, ইহ1 বলা চলে। চিন্তাতীল দেশহিটতমী মাত্রেরই এই বিষয়ে 

অবহিত হওয়া! উচিত । বধীয়-স।হিত্য-পরিষৎ এই সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়। স্থির করিয়াছেন 

যে, এই সম্বন্ধে গ্রত্যেক সদস্যের নিকট এবং শিক্ষিত ব্গবাসীর নিকট মতামত গ্রহণ কর! 

হউক। এই ভাবে মতামত সংগৃহীত হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্ণকে লইয়া এক পরামশ-সভা 

আহ্বান করিবেন, ইহাও পরিষৎ স্থির করিয়াছেন। তাঁহার পর কর্তব্য নির্জীরিত হইলে 

এই বিষয়ে পরিষদের যাহ! করিবার, তাহা পর্সিবৎ করিবধেন। আমর! প্রত্যেক সদস্যকে 

এবং শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রকেই সন্দি্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, তাহারা ধেন ব্বিয়ের গুরুত 

বিবেচনায় ইছার প্রতি বিশেষ ভাবে অবহিত হুইয়। বর্তব্য সন্থন্ধে উপদেশ দিয়া! আমাদিগকে 

বাধিত করেন। 

১৬৯ বৈশাখ, শীরায় ফতীন্্নাথ চৌধুরী 
মম্পাদক। 

বাব ১৩২৪ বঙ্গীয়-সাহিত/-পরিষৎ। 



গশল্লিম্পিষ্ 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

রঙ্গপুর-শাখা 
১৩২৪ বঙ্গাব্দ এই সভ। ত্রয়োদশ বর্ষে পদাপণ করিয়াছে । : 

একাদশ বর্ষের সদন্ত আব্রীবন বিশিষ্ট অধ্যাপক সহারক ছাত্র সাধারণ 
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সদস্যের মৃত্যু ।-__-আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সদস্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাঁছাছর সি, আই, ই, 
নবন্থন্দর সিংহ সরকার এবং ডিমল! রাজ ছ্েঁটের হ্থপারিণ্টেণ্ডেণট লোকনাথ দত্ত মহাশয়গণের 

পরলোক-গমনে সভা আস্তরিক ছঃখ প্রকাশ করিতেছেন। 

অধ্যাপক সদস্য |- _মধ্যাপক সাস্তমধ্যে শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশর প্রবন্ধাদি 
রচনাদ্বার! এবং পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত অননদাঁচরণ বিস্তালঙ্কার মহাশয় সভার সহকারী সম্পাদকরূপে 

নানাবিধ কায সম্পাদনে পরিষৎকে সাহাধা করিয়াছেন। 

সহায়ক সদন্য । -সহায়ক সদহ্/ মধ্যে শ্রীধুন্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রবন্ধ রচন! করিয়া 
সভাকে সাহাধ্য করিয়াছেন। 

 চিত্রশালাগৃহের আয়তন বৃদ্ধি ।_-সতার চিত্রশাল! পূর্বে কার্ধ্যালয়মধ্যে থাকায় 
স্থানাভাব নিবন্ধন সংগৃহীত দ্রব্যের সুসন্পিবেশ সম্ভবপর হয় নাই। তজ্জন্য পৃথক একটি গৃহ 
নিশ্শাণ কর! স্থির হয়। নখের বিষয়, কয়েকটি বদান্য ব্যক্তির সাহায্যে বিগত বর্ষে এ গৃহ 

নিশ্পাণ আরন্ধ হয়। শ্রী অর্থসমাপ্ত গৃহদ্ধার সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী 

মহোদয় বিগত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-স্মিলনের অধিবেশনকালে উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। আলোচ্য 

বর্ষে & গৃহ-নির্শীণকাধ্য শেষ হইয়াছে। এই গৃহ নির্মাণে রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ কণ্টাক্টর 

শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিংহ ও সম্পাদক মহাশয় যথাক্রমে ইষ্টক ও বীম বরগ! দিয় সাহাধ্য 

করয়াছেন। গৃহ নির্মাণের মজুরী বাবদ ব্যয়ের টাক! কাসিমবাজারের ব্দান্তবর মহারাজ 

সার ভীষুক্ত মণীন্দ্রত্ত্র নন্দী বাহাছর প্রদান করিবেন বলিয়া আশ দিয়্াছেন। সভ| ইহাদের 

নিকটে আন্তরিক কতজ্ঞত! জ্ঞাপন করিতেছেন। | 

একাদশ সাম্ধৎসরিক অধিবেশন 1--২৮শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৩২৩ তারিখে অপরা? 

৪॥*টার সময় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের একাদশ সাম্বংসরিক অধিবেশন অনুঠিত হয়। 

সভার সভাপতি রঙ্গপুরের ডিষ্া্ ম্যাজিষ্রেট মিঃ জে, এম্, গুপ্ত এম এ আই লি এস 

মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাসংস্ষ্ট ছাত্রসভার বার্ধিক অধিবেশনও এ সঙ্গে 

আহত হইয়াছিল। ্ 
»জালোচ্য বর্ষে চারিটি মাধ অধিবেশন হইয়াছিল। এ চারিটি অধিবেশনে বিষয়ভেদে মা 

৪ চারিটি গ্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল বথ।,--আলোচনামুক-_-১ দার্শনিক--১ ভাষাঙন্ব--২। 
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র গ্রন্থাগারে উপন্থত পুস্তক-প্রচাঁরের উদ্যোগ 

আলোচ্য বর্ষে সভার গ্রন্থাগারে যে সকল পুস্তক উপন্ৃত হইয়াছে, সেই সকল ও'্থের 

গ্রচারকল্পে এবং গ্রস্থকারদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত উপহ্ৃত গ্রন্থগুলির বিজ্ঞাপন সভার 

মুখপত্রে গাকাশের ব্যবস্থ! কর! হুইয়াছে। 

চি্রশালায় উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ 

আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালায় যে সকল এ্ীতিহাসিক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তম্মধ্যে 
এই সভার সন্ত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বকৃসি নহে দয় কর্তৃক উপহৃত গ্রন্তর-নির্ষিত সূর্যযমূর্তি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তিনি ২টি রৌপ্যমুদ্রা উপহার প্রদান করিয়া! ধন্বাদাহ হইয়াছেন। 

প্যুক্ত শ্যামাকাস্ত তট্টাচাধ্য মহাশয় কর্তৃক উগ্ভূত ফরিদপুরের অন্তর্গত ননীক্ষীর় গ্রামের ভগ্ন 

নবরদ্ব-মন্দিরের কা'ককার্ধা-খচিত ইক বিশেষ উল্লেখযোগা। 

কবি-স্মতি-কথ! 

আলোচ্য বর্ষে উত্তরব্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নির্দেশ মত এ সভার উদ্যোগে এবং 

পালিচড়ার ভূম্যধিকারী খান মোজাফর হোসেন চৌধুরীর ব্যয়ে “জঙ্গনাম!” “ছিতজান" 
প্রভৃতি কাব্ঃরচ্জিতা হেয়াৎ মামুদের রঙ্গপুর পীরগঞ্জ থানার অধীন ঝ|ড়বিশিল1 গ্রামে অব- 

স্থিত সমাধির উপর ন্ত্ৃতিস্তস্ত নির্মিত হইয়াছে। 

চিন্রশাল! পরিদর্শন 

কাসিমবাঁজারের সুগ্রসিদ্ধ পরম বিদ্যোৎসাহী মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীক্জচন্্র নন্দী বাহার 

কেসি আই ই, বিগ্যারঞন এবং রাজসাহী-বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার মিঃ সা।মন সভার 

চিন্রশাণায় গুভাগমন করিয়! সংগৃহীত দ্রব্যাদি পরিদর্শন পূর্বক প্রীতিলাভ করেন। 

উত্তরবঙ্গ -সাছিত্য-সন্মিলন 

1লোচ্য বর্ষে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশন বগুড়ায় আহুত হইবে, এক্সপ 

স্থির হইয়াছিল। গত ইঠ্টারের বন্ধে অনিবার্য কারণবশতঃ উ। আহত হইতে পারে নাই। 

এ অধিবেশনের দিন পশ্চাৎ নির্ধারিত হইবে, স্থানীয় অন্যর্থন'-সমিতি এরূপ বিজ্ঞাপিত 
করিয়াছেন। 

সতার মুখপত্র. 

সভার মুখপত্র রঙগপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পক্রিকাঁর দশম ভাগ, ১ম সংখ্যা পর্যযস্ত আলোচ্য 

বর্ষে প্রকাশিত হুইয়াছে। 
রস্থপ্রকীশ 

পাশ্চাত্য সমর নিবন্ধন কাগঞ্ মহার্থ হওয়ায় গ্রন্থগ্রকাশ কার্যে আলোচা বর্ষে হস্তক্ষেপ 

করাযায় নাই। প্অধাপক-ভীবনী” ও “পাগলের পাগলামী” নামক সাধন সলীত গ্রন্থের পাওঁ- 

পিগি সভার হস্তে প্রকাশার্থ গচ্ছিত আছে। অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হওয। মাত্র উহাদের 
প্রকাশ আরস্ত কর। হইবে। 
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উপন্বত পুস্তকের নাম--. উপহর্তাঁ_ 
সভ্যতার ইতিহাস ( ১ম খণ্ড) শ্রীযুক্ত এস, সি, সান্থাল 
£10202] 13000916017 

76 £10178901071091 | ১০০10121/) 1)615081 
4৬95 0? [11018) ৃ ১০০৫০(৪117, 130০1 100101, 
[:991211) (01019 ] 

ব্রজবেণু শ্রীযুক কালিদাস রায় 
আয়োজন ] 
মহিয়ন্তোত্রম্ ৬ » যতীন্রমোহন চৌধুরী 
কলাপসার বাাকরণ, ১ভাগ ) 

পল্মাপুরাণ » দারকানাগ রায় চৌধুরী বি এ 
ধানের পোক। ». গ্রফুল্রচন্ত্র সেন 
সমসাময়িক ভারত ( ১৯শ থণ্ড ) ,» যোগীন্দ্ন।থ সমাদার বি এর 
বীরভূমির বিবরণ মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত মঠিম[নির্ন চর্ুবন্তী 
ঢাকা মিউজিয়ামের দ্বিতীয় বার্ধিক কার্ধ্যবিবর ঢাক! মিটঙ্িগ্ামের চিহশ।লাধাযন্ 
বঙগীয়-সাহিত্া-পরিষদের 
চিত্রশালার ভাস্কর্য এবং ৯ বঙ্গীয় মাহিত্য-পরিষং 
মুদ্রার বর্ণনা-তালিক। ) 

শপ্তিকুণ্ শীমুক্ কামাথা। প্রসাদ মনুমদা 

সভায় উপন্ৃত পত্রিক। 
ব্রিমাসিক-_সাহিত্য-পরিষত্-পান্রক!। মাপিক--গ্রবাসী, ভরনী, নারায়ণ, গৃঙস্থ, 

উৎসব, অর্চনা, স্থাস্তাসমাচার, বিজ্ঞান, ঝ।দ্দণসমাঁজ, অথ, মাহিনাসংবাঁদ, মাহি তাসংহিত।, 

জগজ্ঞো।তিঃ, বাহী, শতিভা, তোধিণী, সৌরভ, শ্রীভুমি, উপাসনা, হিন্দুপত্রিক।, গম্ভীর] | 

সাপ্তাহিক-.বঙগণাসী, হিঠবাদী, সঞীবনী, হিন্দুরপ্রিকা, 'বগবার্, শিাসমাচার, বঙগপুধ- 

দক্- প্রকাশ, গৌড়দূ ত, মালদহ-লমাচার, সঞ্জয়, সুংন।, প্রান । 

১৩২৩ বঙ্গাষের আয়-বাম-বিবরণ 

আয়. বায় 

ট৫| আদায় **. ৪১৫০ চিরশালা গৃহ নির্মাণ ১, ২৬৪/০/৩ 

প্রবেশিক। ২২ গভর্ণর বাহাদুরের অভ্যর্থন। ১৩৭২ 

হায়াৎমামুদ স্মৃতি তহবিল ১০২ কাণ্সি হায়াৎমাুদের স্মৃতিফলক প্রাত্তচ ২১, 

ব্যোমকেশ সাহায্য ৫৩1০ 

ব্যোমকেশ সাহায্য আদার ৬৩০ পত্রিক প্রকাশ ০১০৪৩/৩ 

গৌড়ের ইতিহাসের মুল্য আদা ৩২  রঙ্গপুর ইতিহাস প্রকাশ 1%০ 
২ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা৷ 

সেরপুরের ইতি€াসের মুল্য আদায় ৭ অধ্যাপক জীবনী প্রকাশ 

বগুড়ার ইতিহাসের মুল্য আদায় ৯২. বগুড়ার ইতিহাসের জন্ত ব্যয় 
আফিকাচারততবাবশিষ্টের মূল্য আদায় ॥* গ্রন্থাগারের ব্যয় 

নিমাইচরিত্রের মূল্য আদায় | চিত্রাশালার বায় 

ভিঃ পিঃ কমিশন আদায় ৭1/০ মুত্তি সংগ্রহ 

এককালীন দান . ১৩৯২ বাধিক অধিবেশন 
পুরাতন কাগজ বিক্রয় ১৪০ চিত্রশ।ল। পরিদর্শন 

র্গপুর বাঙ্ক হইতে উঠান হয় ৮/৯ আসবাব খরিদ 
এ ব্যাঙ্কের সদ আদায় ৩৮৬ বেতন বায় 

জমিদার বাঙ্ছের স্থায়ী আমানতী দপ্তর সরঞ্রা'মী 

১৯১৫ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯১৬ 

মার্চ পর্যন্ত স্থদ ৭৬৮/৬ ডাক বায় 

বিবিধ মুদ্রণ 

নর্থ বেঙগগল ব্যাঙ্কের বার্ধিক (ক) আমানতী মিউনিসিপাল ট্যাক 

১৩২১ আশ্বিন হইতে ১৩২৩ আঙ্বিন 
পর্যন্ত সদ ৬৬৮৬ 

ইরস।ন মূলসভা 
শ১০/০/৩ 

গত বর্ষের তহবিল----: ৩১৬২৮৮%৬ 

৩৯৫৩৭ 

বাদ খরচ ৯৪১০৯ 

৩০১২২ 

পরিশিষ্ট 

৩%৩/ 

9 

৫০/০ 

১1/৬ 

৫০৩ 

১৮৬০৩ 

১৫৮৩ 

১৭ 

৯৪১৮৯ 

[19014 21001101515 100-025 01715 70” 00 32110217019, 006 00010 

518) 011] 2 6 001006054 1006168 2. 501995021,0171 20581)06 91000 1077 

196 ৬1510 1 151) 06 791191)80 6৬510 5100955, 

(91) 43. /. 18৫78170018, 

(012817155101761. 13709178171 101515101), 

22-2-7, 

শীশ্ররেন্রন্্র রায় চৌধুরী 
সম্পাদক । 



বঙ্গীয়-নাহিতা-পরিষৎ 

বারাণসী-শাখা 

১৩২৩ বঙ্গাব্দের কামাবিবরণ 

আলোচ্য বর্ষে বারাণসী শাখা-পরিষদের অষ্টম বৎসর অতিবাহিত হইল। এই বৎসরে 

কয়েকটি অগ্রতিবিধেয় দৈব গ্রতিবন্ধকতাঁয় একটি মা সাধারণ অধিবেশন এবং কা রধানির্বা- 
ইক-সমিতির ১টি অধিবেশন হইয়াছে। সাধারণ আধবেশনে কাশীন্থ এংপো৷ বেঙ্গলী স্কুলের 
স্থযোগ্য সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চিস্তামণি মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় “উ যর পশ্চিম অঞ্চলে বাঙ্গালী 
জাতি ও বাঙ্গাল! ভাষ!” শীর্ষক গ্রবন্ধ পাঠ করেন। গ্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এতিামিক 

অনেকগুলি তথোর আবিফার করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষ অধিবেশনের অত্যব্পত| অবশা 

দুঃখের বিষয় হইলেও আগামী বর্ষে ইহার পূর্তি হইবে বলিয়। আশা কর! যায়। পরিষত-সংস্থষ্ 

বন্গ-সাহিত্য-সমাজ নামক প্রায় ৯০০০ হাজার মুপাঠা পুস্তকে পুর্ণ পুশ্তকালয়ের ছার! 

আংশিকভাবে বঙ্গভাষার চর্চ। হইতেছে। 
পরিষদের সভ্যসংখ্যা পুর্ববৎ। সভ্যগণের নিকট হইতে চীদ| লইবার কোনও নিয়ম 

নাই। নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ আলোচা বর্ষে কার্াধ্যক্ষ নির্বাচিত হইয়াছেন, 

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি এ_ সতাপতি 

কবিরাজ ,, উমাচরণ কবিরত্ব--স২কারী সভাপতি 
॥ কালীচরণ মিত্র বি এ 

ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়--সম্পাদক 

শ্যামাচরণ ভট্টাচাধ্য- সহযোগী সম্পাদক 
* তারাচরণ ভট্টাচার্ধ্য--সহুকারী সম্পাদক 

» নেপালচন্ত্র রায়_কোধাধাক্ষ 

এই বৎসরের বাঁকীপুরে আহত বঙীর়-সাহিত্য-দনিগনে এমক চ্সমণি মুখোপাধ্যায় 

বি এ, শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচাধ্য এম্ এ ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ভট্টাচাধ্য শাখার প্রতিনিধি- 

রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
কাশীধামে শাখাপরিষৎ স্থাপিত হইয়। এ পর্যন্ত রাজসাহী কাশীমপুরের শ্বনামখ্যাত 

জমিদার « কেদারগ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয়ের ভবনে অবস্থান কগিতেছিল। সঞ্গতি গৃহম্বামীর 

বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় উক্ত গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক জঙ্গমবাড়ীস্থিত কাশী সংস্কৃত 
কলেজের স্ঠায়শান্ত্রীধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামাচরণ ন্যায়াচাধ্য মহাশয়ের গৃছে প্রতিঠিত 

হইয়াছে। | 

কাশিধামের ন্যায় বাঙ্গালীবছল স্থানে এই ৭৮ বৎসরের মধোই শাখা-পরিষদের বিশেষ 
উন্নতির আশা করা কখনই অগ্চিত নহে। কিন্তু হৃঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, 



৯২ সাহিত্য-পরিবত-পঞ্জিক! 

অনেক চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে সাধারণের সাহায্যে আশানুক্ষণ ফল লাভ হইতেছে 
না। ভগনতরুপা হইলে নৃতন বর্ষের নৃতন উদ্ভমেব কাধ্য সগ্কাষজনক হইবে আশা 

কর1যায়। ই 
শ্রীঠারাচরণ ভটাঢাধ্য 

সহকারী সম্পাক। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
চট্টগ্রাম-শাখা 

ষষ্ঠ বর্ষের কার্্যব্বরণ 

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনে প্রবন্ধ ও 

কবিত| পাঠ এবং সাহিত্যবিষয়ক সমালোচন! করিয়াছেন,-_ 
প্রথম মাসিক অধিবেশন - শ্রীযুক্ত রায় নবীনচন্ত্র দত বাহাছুর কর্তৃক চট্টলের পণ্ডিত- 

সমাজের শীর্ষস্থানীয় অখিলচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ গ্রন্তাব। 

আলোচ্য বর্ষের কর্মপরিচালক নিয়োগ ও পরিষদেপ্ আর্থিক অবস্থার আলোচনা । 

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন-_ স্বর্গী্ন কবিবর গিশ্নীশচন্্র ঘোষ মহ|শয়ের বাসভবন ভঙ্গের 
প্রস্তাব পরিচার করিবার নিমিত্ত কলিকাতা! [181)195010176 1090এর নিকট গ্রতি- 

বাদপত্র প্রেরণ এবং পূর্ববঙ্গ সাহিত্যদম্মিলন সম্পর্কে আলোচন। | শ্রীযুক্ত হরিশ্ন্ত্র দত্ত 

"সাহিত্যের প্রাণ” এবং শ্রীযুক্ত মৌঃ মহাং মণিরজুরা! প্বাঙ্গাল| সাহিত্যের গতি* (প্রবন্ধ ), 

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল “সাহিত্যের গতি ও ক্রমবিকাশ” সম্বন্ধে ব্তৃত| প্রদান করেন। 
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন- শ্রীযুক্ত স্থথেন্টুবিকাশ রায়_ রথযান্র। ( কবিতা! ), সম্পাদক-_ 

"ভুক্ত কবি হেমস্তবালা* এবং শ্রীযুক্ত বিপিনচন্্র চৌধুরী বি এ “মহিলা কবি হেমস্তবাঁলার 
কাব্যালোচন।” (প্রবন্ধ )। 

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন- শ্রীযুক্ত মোহি নীমোহন দাস “ত্রি পুরার বীরনারী” ( প্রবন্ধ )। 
পঞ্চম মাদিক অধিবেশন--শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমোদাকুমার বিশ্বাস পি এইচ. ডি “কৃষিরসায়ন* 

(প্রবন্ধ )। 

বিশেষ অধিবেশন- শ্রীযুক্ত সুরেশচক্জ্র সেন এম এ, ভিঃ ম্যাজিষ্রেট--“কালিদাসের খতু- 
সংহার* (প্রবন্ধ )। এই সভায় মহামছোপা ধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ নিচ বিদ্যাডৃষণ মহোদয় 
সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

বিশেষ অধিবেশন-_-পরিষদের সভাপতি ভাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচজ্জ বন্থ মহোদয়ের ছুখানি পত্র 
পাঠ। টট্টগ্রাম শাখা-পরিষদের তৃতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাঁদক দীনেশচন্দ্র রায়ের অকাল-বিযোগে 
শোক প্রকাশ গরস্তাব এবং সম্পাদক কর্তৃক দীনেশ বাবুর জীবনী পাঠ। দশম সাহিত্া- 
সন্ষিলনে প্রতিনিধি প্রেরণ। 



সাহিত্য-পরিষৎ-পাঁ্জক৷ ৯৩ 
বিশেষ অধিবেশন--মহাকবি নবীনচন্দ্রের স্থৃতিসভা। উপযু পরি কয়েকটি বিশেষ অধি. 

বেশন হওয়ায় বষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম মাসিক অধিবেশন হইতে পারে নাই। 

দশম মাপিক অধিবেশন-_ শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দও "মাভৃপ্তপগ্ত" ( কবিত। ) এবং ভীধু্ 

বিজয়কষ্ সাহিত্যশান্্রী “ধা1নলোক” ( প্রবন্ধ )। 

. একাদশ মাসিক অধিবেশন_-অধাপক শ্রীযুক্ত দক্ষ/ঞুখার সরকার এম এ “কথা 

সাহিত্যের যংকিঞ্িং" ( প্রবন্ধ )। 

বিশেষ অধিবেশন ন দ্বাদশ মাসিক অধিবেশন _ম্যাটি কুলেসন প্রীক্ষার্গী ছাত্রধন্দের চিত্ত- 

বিনোদনের জন্য--. শ্রীযুক্ত নগেস্ট্রপাল দাস নি এল--মহাকবি নবানচন্ত্রেরে “কুরুক্ষেত্রের 
একাংশ” ( আবৃত্তি )। শ্রীযুক্ত মহিমচন্্র দাস বি 'এল-_“বিনি পয়সায় ভোজ" (আবৃত্তি )। 

শ্রীযুক্ত সথখেন্দুবকাশ রায় _ তানলয় সহকারে তিনটি সঙ্গীত করেন। খ্রীমুক্ত প্রভাসচন্থ 
দাস_ছুইটি হাসির গান করেন। সম্পাদক কর্তৃক *থাদানির্ঘন্ট" ব্যাখ্যা হয়। স্থানীয় 

আধ্য-সঙ্গীতসমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্ভার প্রারস্তে ও অস্তে ছুইটি 

সময়োপযোগী সঙ্গীত করেন । 

রায় শরচ্চন্ত্র দাস দি আঁট ই পাহছুরের পরলোকগমনে চট্টগ্রাম জনসাধাঃণের পক্ষ 

হইতে এক বিরাট শোকসভ| আহত হয়। বিভাগীয় কমিশনার মীননীয় কে, সি,দে জাই 
পি এস, সি আই ই বাহাছর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক 

কর্তৃক *শরৎবাবুর ক্গীবনী” প্রবন্ধ উক্ত সভায় পঠিত হয়। 
হাটহাজারি থানার কয়েকটি গান হইতে সম্পাদক কর্তক কয়েকখানি প্রাচীন পুথি 

সংগৃহীত হইয়াছে । তন্মধ্যে একথানি পুথি শ্রীযুক্ত মৌঃ আবছণ করিম সাহেবকে সমালোচনার 

জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। 
শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী 

নিরিনিনি সম্প[দক। 

বঙগীয়-পাহিত্য-পরিষৎ 
বদ্ধমান-শাখা 

১৩২৩ বঙ্গাব্দের বিবরণ 

বরধন্্েঘে সদসা সংখা! ১২৩ হইগ্লাছিল। এই বর্ষে নোট ওটি আধবেশন হয়। তন্মধ্যে ২ 

অধিবেশনে শ্রযুস্ত অবনীমোংন চটেপাধ্যার় মহাশয়ের "্বাঙগাণ। ভাষার বাকৃপদ্ধ?ত” নামক 

গ্রবন্ধ পঠিত হয়। 
গ্রদেব্জ্রেনাথ সরকার 

প্রীক্ষীরোদবিহা রী চট্টোপাধ্যায় 

সম্পাদক । রে 



বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 
কালনা-শাখ। 

সন ১৩২৩ বঙ্গাবের সংক্ষিপ্ত ক)য্যবিবর ণ 

অ!লোচ্ বর্ষে মাত্র ৫টি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে । ২টি অধিবেশন উপযুক্ত সংখ্যক 

সভোর অন্পস্থিতি বশতঃ স্থগিত হয়। 

মাসিক অধিবেশন, পঠিত গ্রবন্ধাদি লেখক 
১ম--১৭ আষাঢ ১ সাহিত্য সঘ্বদ্ধে কয়েকটি কথ! অধ্যাপক শ্রীদেবেন্ত্রনাথ স্মৃতির 

নীরব সাধনা '** শ্রীকামিনীনাথ রায় 

পর্ণপুট” সমালোচনা *** শ্রীবলাই দেবশর্মা 
৪ ধর্ম ১ শ্রীবৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায় 

৫ মহধি পতঞ্জলির যোগাল্রম শ্রবিভূতিভূষণ মিত্র বেদান্ততৃষণ, এম এ 
৬ সাহিতো আব্যাম্মিকত। শ্রীনম্্লপদ চট্টোপাধ্যান 

২য_৩ অগ্রহায়ণ ৭। ভারতের আধ্যাত্মিক বাঁণিজা শ্রীবসন্তকুমার উপাধ্যায় 

৩য়-১৭ অগ্রহীয়ণ ৮1 সহজ সাধন "'" '** শ্রীহরিলাল মোহাস্ত 

| বচনানন্দের পুথি '** আীবসন্তকুমার উপাধ্যায় 
১*। বিজয়া রি '** শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

৪র্ঘ--১২ পৌষ ১১। পিতা ও আচার্য্য সম্বন্ধীয় 
কথ! **" অধ্যাপক শ্রীপার্বসীচরণ স্থৃতিতৃষণ 

৫ম-২৭ পৌষ ১২। সহঞজসাধন """ *** শ্রীছরিলাল মোহাস্ত 

১৩। গঙ্গার উৎপত্তি '*' *** শ্রীবসস্তকুমার ওঝ! 

১৪। কাল্নার ইতিকথ। '** শ্রীশশিভূষণ বন্যোপাধাায় 

গত ১৩ই মাঘ তা(রখে মাননীয় শ্রীল শ্রীযুক ব্ধমানাধিপতি মহোদগ় এবং গ্রপিছ্ধ সাছি- 
(ত্যিক প্রযুক্ত জলধর সেন মহাশয় শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। শাখা পরিষদের 

সংগৃহীত পুথি ও মু দেখিয়া তাহার! প্রীতিণাভ করিয়া গি়াছেন। 

গতাপতি-_মাননীয় শ্রীযুক্ত স্থশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট 

মচামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাথ্যানাথ তর্কবাগীশ 

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত অধোরনাথ চট্টোপাধায় বি এল্ ( উকীল) 

পণ্ডিত ১, শশিভৃষণ বন্দোপাধ্যায়, *প্ললীবাসী” সম্পাদক 

সম্পাদক-_ শ্রীযুক্ত উপেন্ত্রনাথ নাগ এল এম এস 

সভার কোন নিজস্ব গৃহ মাই। কার্য পরিচালনায় খুবই অন্থবিধ!। আয় মোট ৭8৮১৭ 

টাক এবং বায় ৫৮।৫ টক|। বর্ধশেষে ১৬৮২ টাকা মজুত আছে। 

১ শ্রীগোপেন্দুভূষণ বন্দ্।পাধ্যায় 
সংকারী সম্পাদক। 



বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষৎ 
ভ্রিপুরা-শাখ। 

পঞ্চম বার্ষিক কার্যাবিবরণী 

বিগত বর্ষে এখন পর্যন্ত ৮টি অধিবেশন হইয়াছে । তন্মধ্যে চাঁরিটিতে উপযুক্তসংখ্যক সভ্য 
উপস্থিত না হওয়ায় কোন কার্য হয় নাই। বাঁকী ৪টি অধিবেশনে নিয়লিধিত ৮টি প্রবন্ধ পঠিত 
ও আলোচিত হইয়াছে ;-_ 

প্রবন্ধের ন!ম লেখকের নাম 

১। সাংখা ও পাশ্চাত্য-দর্শন '.. শ্রীযুক্ত গিরীন্ত্রনীরায়ণ মন্লিক এম এ, 'ৰ এল 

২। হৃষ্টি গ্রকরণ সম্বন্ধে বদ্ষণা ও 
শ্রীযুক্ত গ্রকাশচন্ত্র সিংহ স্াক্বাগীশ 

ডারউইনের মতের সামঞ্জস্য 

৩। গগ্রাচীন ভারতে আর্ধাগ্রতিভা-- ১১ শশিভৃষণ দাস, বিদ্যার্ণব 

৪। ভাপ-রচিত মধ্যমব্যয়োগ-- ১ অতুলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ ঞ্ 

৫| মাতৃপেমের অভিব্যক্তি-_ , রায় শ্থরেশচন্্র সিংহ নিস্থার্ণব 

৬। বৈদিক ও পৌরাণিক উপাধ্যানে ূ 
দার্শনিক তত্ব , শশিভৃষণ দাস বিস্তার্ণৰ 

৭। রঘুবংশের সমালোচন! ১) অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাঃ 

৮1 বৌদ্ধযুগের পূর্বে ভারতের অবস্থা '** ॥ দেবেন্নাথ ঘোষ এম এ 

সভ্য-সংখ্যা 

পূর্বববংদর দভাদংখ্য৷ ৯৯ ছিল। বর্তমান বর্ষে তাঁছ! বৃদ্ধি হইয়! ১৭৫ হইয়াছিল। তন্মধ্যে 
৮ অননদাচরণ দত্ত বি এসসি মহাশয় পরলোক গমন করাতে পরিষৎ একজন শিক্ষাঙ্থরাগী 

সভ্য হারাইয়াছেন। এখন সভাসংখা। ১০৪। আলোচ্য বর্ষের জন্ত নিম্নলিখিত কর্মমগারিগণ 

নিযুক্ত হঈয়াছিলেন ;_ 

রাজকুমার গ্রীদুক্ত নবদ্ধীপচন্্র দেববর্মা বাহা্রর-_সভাপতি। 

শ্রীযুকক কৈনানচন্দ্র উট্টাচার্মা বি এ | 
| সহকারী দচাপি। 

» দ্বিগদাস দত্ত এম এ, এস্ জার এ সি 

*» অনুকূলচন্ত্র রায় বি এ-সম্পাক 

» প্রকাশচন্ত্র দাদ বি এল 

বিধুভৃষণ দত্ব বি এ সহকারী সম্পাদক । 
উপেন্্রচন্ত্র রাহ 



৯৬ _ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক! 

পুথি-বিভাগ 

এতম্যতীত ৫ নন সদস্তকে লইয়। পুথি সংগ্রহের আন্ত একটি সমিতি গঠিত হইয়।ছিল। 

গত বংসর পর্যাস্থ ৮১ খান! পুস্তক সংগৃধীত হইয়াছিল। এবার আরও ৪ খান! পুস্তক 

গৃহীত হইয়াছে । 

প্রস্তর-মুত্তি 
বর্তমানে বেশী গ্রস্তর-মু্তি পাওয়! যায় নাই। নাসিরনগর গ্রামে অনেকগুলি মূর্তি 

আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু যে সকল সভ্য সেই সংবাধ জানিতে পারিয়াছিলেন, তীহা্দের শৈথিল্য 

এ সকল মুর্তি আমর! পাইতে পারি নাই। ঢাক মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকাস্ত ভট্- 
শালী মহাশয় জইয়। গিয়াছেন। এতগ্ডন্ন গত সনের কার্ধ)বিবরণের লিখিত ভায়ল্প। গ্রামের 

নিকটবর্তী গ্রামে ন্থন্দর একটি বিষুমূর্ি পাঁওয়! গিয়াছে । ফুলতঙ্গীর চতুর এক ব্রক্ষণ যুবক 

তাহ! নিল নিজ বাটাতে স্থাপিত করিয়া বেশ ছই পয়ল! আয়ের পথ করিয়া লইয়াছেন। এ জন্ত 

ধমর্তি খান! মাইতে পারে নাই । সম্পাঁদক মাত্র 'একটি ভগ্র বিষুমুর্তি ও একখানা তারা 

মুর্তি পাইয়াছেন। 

অধিকাংশ টাকাই বার্ষিক অধিবেশনের সময় আদার হয়। এজন্য আয় বায়ের কোন হিসাব 

দেওয়! গেল না, ইঠি। 
৫১১ 

হীতন্ুকূলচস বায় 

| মম্পাদক। 

বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষৎ 
মিরাট-শাখা! 

দ্বিতীয় বর্ষের সংঙ্দিপ্ত কাধ্যবিবরণ 

বিগত ১৮৯ ভা মির/টন্থ শ্রশ্রীর্গাবাটীতে মিরাট শাখা-পরিষদের ১ম বার্ধিক 

অধিনেশন হইয়াছিল। সর্বপন্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্থ বি এ মহাশয় সভাপতির 

আন পরিগ্রহ করিয়াছিজেন। সভাস্কলে মিরাটপ্রবাসী ব্সংখ্যক বঙ্গীয় ভদ্র মছোদয়গণ 
উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় সম্পাদক কর্ক শাখাপরিষদের প্রথম বার্ধিক কার্যযবিবরণ 

পঠিত ও সর্বসন্মতিক্রধে উহ! পরিগৃহীত হইয়াছিল। তংপরে সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত 
কালীপদ বস্থ বৰ এ শাখাপরিষদের সভাপতি, শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এও 

শ্রীযুক্ত নবরৃষণ রাম বি এ সছকাবী সভাপতি, শ্রীযুক্ত অতুলরুঞ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ 

সম্পাদক, শ্রীযুক্ত কা1লী5ন্নণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত নিতাগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম এস দি 

ও শ্রীধুক্ক ললিতমোহন রার সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। | 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ৯৭ 

'আলোচ্য বর্ষে মিরাট শাখা-পরিষদের বিগত ভাছু (১৫২৩ বাদ) মাস হইতে 
সাধারণ অধিবেশনে নিয়লিখিভ প্রাবন্ধীর্দি পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল [১৩২৩ বঙগাবের 
বৈশাখ মাস হইতে আযাড় মাস পর্য্যস্ত অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদি শখ! পরিষদের ১ম বর্ষের 
সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণীতে সন্গিবেশিত হইয়াছে ।] 

অধিবেশন, তারিখ আলোচা গ্রবন্ধাদি লেখক 
১ম, ১৮ই ভার, ১৩২৩ হিন্দুপৌন্তুলিকবাদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
২ ৮ই আশ্িন গীতায় বিজ্ঞান » বাঁজকিশোর রায় 

উক্ত অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয় মুল-পরিষদের সভাপতি মাননীয় ডান্তার শ্রীযুক্ত জগদীশ- 
চন্দ্র বনু ডি এস সি, সি আই ই, দি এস আই মহাশয়ের ২১শে ভাঁদ শারখের সহানুভূতি- 
স্থচক পত্র পাঠ করেন। উক্ত পত্রের মর্শা অনুসারে সকলে মিলিত ভাবে কার্ধা করিয়! পরি- 

যদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যদ্রধান্ হইবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিক্েন এং মাননীয় 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্ত্রের পরিষদের সভাপতি-নিম্কোে সম্বন্ধে সঞলে 'মতীৰ আনন্দ প্রফ]শ 
করিলেন। 

৩য় অধিবেশন, ১৯শে কার্তিক, বঙ্গভাষ। সম্বন্ধে হংকিঞ্চিং_-ভ্ীলণিতমোহন রাম 

৪র্থ অধিবেশন, ৮ই মাঘ, শ্রীমদ্তগবদ্গীতার রচয়িতা ও তৎকালনির্ণয়-__রাঞ্জকিশোব রাম 

উক্ত অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্গোপাল চট্টোপাধ্যায় এম এস দি মহ।শয় 
পদ্য(জিক লন" সহযোগে *ব্যোমযান” সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গ্থার একটি সুন্দর বকুত। করেন। 
তাহার বক্তৃতায় সকলে আনন্দ গ্রকাশ করেন। | 

শাখাপরিষদের সদশ্তগণকে টা! দিতে হয় না| আলোচ্য বর্ষে সম্পাদক মহাশয় প্রায় 

সমন্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। শাখা-পরিষদের সদন্তগণের মধ্যে সাত জন মুল-পার্যদের 

সদস্ত। | 
বর্তমান যুদ্ধ উপলক্ষে সরকারী কার্য ব্যপদেশে গ্রবাঁসী বাঞ্গালীদিগের মধ্যে অনেকে 

বিদেশে গমন করায়, অনেকে সরকারী কার্যে বিশেষরূপে ধ্ান্ত থাকায় এবং কার্ধ/কারী 

লোকের বিশেষরূপ অভাব হওয়াতে, মিরাঁট শাখা-পরিষদের উন্নতির আশ! ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া! 

পড়িতেছে। বিশেষতঃ কয়েক মান হুইতে শাখা-পরিষদের সম্পাদক ৪ ইছার সঙ্কারী 

সভাপতি, মিরাটের সমস্ত ছিতকর কার্যের উৎসাহদ।তা শীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ 

এ মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়াতে, শাখাপারষদের ধিশেষরূপ ক্ষতি হইতেছে । মিরাটের 

প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও মানাগণ্য ভদ্র মঠোদয়গণ আছেন। কিন্তু বড়ই 

£খের বিষয় যে, তাহার! মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে ত্রপ মনোযোগী নহেন। প্রবাসী নঙ্গীর 

ভদ্র মছোদয়গণ শাখা-পরিষদের উন্নতিকল্লে সাধ্যমত যত ও চেষ্টা করুন, উহ্াই গ্রার্থনীয়। 

শ্রীমতুলকষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক। 

১৩ 



বঙ্গীয়-লাহিত্য-পরিষৎ 
নদীয়া-শাখ! 

১৩২৩ 

১৩২১ সালে শাখার সুচন। হয়। ১৩২৫ বঙলান্দে শাখ| বলিয়। গণ্য হয়। 

পৃষ্ঠপোধক-” ১। মহারাজ প্রীযুত ক্ষৌনীশচন্ত্র রায় বাহাছর 

২। মিঃ আর এল্ গিলকু্ট এম্ এ 
সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্্রনাথ রায় এম এ, বি এল্ 
সহকারী সভাপতি--১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ 

হ। « যতীন্্রমোহন সিংহ 

৩।  * বীরেশ্বর সেন 

, সম্পাদক ১। শ্রীযুক্ত আগুতোষ চট্টোপাধ্যানন এম্ এ 
২।  » ভবেশচক্ছ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ 

৩। »* বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য বি এ 

এতত্বাতীত ২১ জন সদন্ত লইয়! কার্ধ(-নির্বাঞ্ক-সমিতি গঠিত হুইয়াছিল। আলোচ্য দর্ষে 

১টি মাসিক অধিবেশন ও ৩টি কার্ধ্য-নির্ধাহক-সমতির অধিবেশন হয়। মাসিক অধিবেশনে 

পহিত গ্রবন্ধাদির তালিক! নিয়ে দেওয়! হইল,__ 
হী 8৮০৩৫ মুস্তফী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ | 

একা নববর্তা পরিবার-_শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় 

২। মুর্তিপুজ। » হেমন্তকুমার সরকার 

৩। হাঁসি » যতীতন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি ই 

৪। বঙ্গে বিগ্রহসেব! ( বক্ত তা )--চন্রশেখর কর ৰি এ 
€ বালোস রাজার গড়--শ্রীযুক্ত গ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ 

৬ গীতাঞ্জলি-_ » জিতেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 
৭ রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাধনা-_শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

বিদায় প্রবন্ধ- শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত -বি ই 
সাহিত্য-সেব।-_ » পৃণ্ডিত বিহারীলাল তর্করগ্ব 

১০ ঘুমের ঘোর (কবিঙা)-শ্রীযুক্ত যতীন্্রনাথ সেন গুপ্ত . 
প্রদর্শন--বাগআ।চড়ার টাদরায় মন্দিরের ইক ও কাঠগড়ার বালোসার রাজার গড়ের 

ইইক-_সংগ্রাহুক শ্রযুত প্রফুল্লকুমার সরকার। 
আলোচ্য বর্ষে ৫২/৫ আয় ও ৫/৫ ব্যয় বাদে ৪৭২ উদ্বত্ত রহিয়াছে। 

শ্রীবিহারীলাল তকরত্ব 
সহকারী সম্পাদক । 



বঙ্গীয়-মাহিত্য-পরিষং 
মেদিনীপুর-শাখা 

চতুর্থ বেগ কার্যাবিবরণ৷ 

স্থাপন ও ক্রমবিকাশ 

১৩১৮ স।ণে শ্রীযুক্ত চাঁরুচন্ত্র সেন মহ1শছের উদ্যোগে সাত গন মাত্র বন্ধুর সম্মিলিত 

সাহিত্যচচ্চার ফলে এই সহরে বল্সিবাঞজার “মেধিনীপুরহিতৈষী” আফিসে ইহার প্রথম 

গ্রাতিষ্ঠা। পরে শ্রীযুক্ত মহেশ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাটাতে ও অন্যতম পরলোকগত সদন্ত 

৬জগৎ্নারায়ণ চক্রবন্তী মহাশয়ের বাটাতে এক বৎসর কাধ্য করিবার গর ও উত্তরোত্তর দলপু্ি 

হওয়ায় ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভাটিকে স্থাগ়ী করিবার ইচ্ছ! বলবতী হয়। তদনুসারে ইহার «সাহিতা- 

সমাজ" নামকরণ হয় এবং নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয়। ইহার তৃতীয় বর্ষে আমর বলীর, সাহিত্য 

পরিষদের প্রাণস্বর্বপ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুশ্তফি মহাশয়ের মেহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হই। 

তাহারই উপনেশে, উদ্চমে, ঘত্ধে ও চেষ্টায় এখানকার লুপ্তপ্রা় শাখা-পরিষদ্টি আমাদের সহিত 
মিলিত হয় এবং তৃতীয় বাধিক উৎসবের কিয়্িবস পূর্বে আমাদের এই ক্ষত 
সাহিত্য-সমাজ কলিকাতার বলীয়-সাছিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শখ!-রূপে পরিগণিত হয়। 

কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা 

আলোচ্য বর্ষে নাড়াজোলা ধিপতি রাজ! শ্রীবুক্ত নরেন্দ্রপাল থান বাহাছুর শাখা-পরিষদের 

স্থায়ী-মন্দির নিম্ধীণকল্লে ইহাদই পশ্চিম পার্খে এক বিঘা ভূমি দান করিতে গ্রাতিশ্ত 

হইয়|ছেন। 

সদশ্য-সংখ্যা 
গ্রত বর্ষ | আলোচ্য বধ 

সাধারণ সদন্ত. **' ৫ সাধারণ সন্ত. ৮৮ ৮ ৬৯ 

অভিভাবক সন্ত +** "৮৮ অভিভাবক সব ৮৮ ন 

অধ্যাপক সন্ত. ৮ ঠা ২ অধ্যাপক সন্ত ৮৮ ৮ 

কম্মকর্তাগণ 

সভাপতি--রায় কষ্ণচন্ত্র প্রহরাজ বাহ1ছুর 

সহকারী সভাপতি-_-শ্রীযুক্ত মনীধিনাথ বনু লরশ্বতা। এম 'এ, বি এন. 

সম্পাদক-_্রীঙ্িতীশ্চ্ত্র চক্রবর্তী ধি এল 
শ্রীযুক্ত চারচন্ত্র সেন 

| ক ৫২ উ 
০5585 ক মহেনজনাথ দাদ . পর ৃ 



১৪০ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক! 

শ্রীযুক্ত তুবনচন্ত্র কাবাতীর্থ 

শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে 

তিনি শেষে কয়েক মান অবসর গ্রহণ করার তাহার স্থলে শ্রীযুক্ত রঙ্জমাধব রা়। 

সমাজ-মন্দির 

অ।লোচ্ বর্ষে পরষণের স্থায়ী মন্দিরের অভাবে শাখার অগ্তমত অভিভাবক সদত্ত উপার- 

চেত| শ্রীযুক্ত পারিমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতেই পরিষদের সাপ্ুছিক অধিবেশন ও 

যাবতীয় কার্ধ পরিচালিত হুইয়ছিল ও এখনও হইতেছে । 

এগাধ্ক্ষগণ ৃ 

অধিবেশন 
গত বধে অলোচা বর্ষে 

মাসিক *" রঃ ৬ মাসিক রঃ 

সাঞ্তাহিক ০, *,৩৮ সাপ্তাহিক 7 

বিকশষ ্ ক ৪ বিশেষ যা ৫ 

কাধা-নির্বাহক'দমতি  *** ৬ কাধ্য-নির্বাহক-সমিতি হু ৫ 

অত্যর্থনা-সমিতি ১৫ ৩ 

আমর! আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাণ করিতেছি যে, আমাদের বর্তমান লোক প্রিয় 

ম্যাজিষ্্রেট ও কলের মিং ডাব্লিউ এ মার মহোদয় মালোচ্য বর্ধে বেপীহলে আমাদের 

মাসিক অধিবেশন করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন । আলোচ্য বর্ষে ৫টি বিখেষ 

অধিবেশন হুইয়াছে। তন্মধো ১টি ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগরের, ১টি মাইকেল মধুস্থদনের ও ১টি 
ব্যোমকেশ মুস্তফি মহোদয়ের স্থৃতি উপলক্ষে হইয়াছিল । 

পুস্তকাগার ও পাঠাগার. 

পরিষদের উন্নতিকল্পে ও বঙ্গভাষার চচ্ঠ! ও তৎপ্রতি সাধারণের অনুরাগ যাহাতে বৃধিপ্রাপ্ত 

হয়, তজ্জন্ত পরিষদের সহিত একটি পাঠ।গার ও পুনস্তকাগার স্থাপিত হইক়াছে। আলোচ্য বর্ষে 

আমর! মোট ৪*৯ পুস্তক সদন্ত মহোদয়গণ ও অন্ঠান্ত গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণেন নিকট হইতে 

উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। 
 পাঠাগারে নানাবিধ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি সর্বদা পাঠের জন্ত রক্ষিত 

হয়। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ, *মেদিনী-বান্ধব*-সম্প|দক, "্গৃহস্থ"-সম্পাদক, 

শ্রীযুক্ত শরৎচন্ত্র দে, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্্র চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ 
পত্রিকাদি দান করিয়া! আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাঙন হইয়াছেন । 

বঙ্গীয়-সাহত্য-মম্মিলনে সভ্য প্রেরণ 

£্রেতি বৎসরের ন্যার, গত *ম ও ১*ম ধিবশনউলক্ে নিযলিখিত সন নহোদয়গণ 
্রতিনিধিন্পপে প্রেঙ্গিত হইয়াছিলেন)-_ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। ১১১ 

১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্তর চক্রবত্তী বি এল, ২1 শ্রীযুক্ত সতোয্্রনাথ বন্থ, ৩। শ্রীযুক্ত 

নন্সমধনাথ দিত্র বি এল, 9 শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দান বি এপ, ৫. শ্রীযুক্ত ব্রগমাধব রায়, 
৬। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাল বি এল, ৭1 শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র পিংহ। 

তৈলচিত্র স্থাপন 
বর্তমান বর্ষে রাজনারায়ণ বনু ও শ্রীশ্রি৬সরস্বতী দেবীর দুইখান তৈলচিত্র পরিধদে 

স্থাপিত হুইয়াছে। | 

প্রত্ুতত্ব ও এঁঠাঁহমিক আখ্যায়িকা 
মেদিনীপুর একটি অতি পুরাতন ইতিহাস-প্রপিদ্ধ স্থান। উপরন্তু মেদিনীপুর বৈষ্ণব-প্রধান 

দেশ। প্রতি গৃহস্থের ঘরে কত প্রাচীন অধূলা বৈষ্ণব গ্রস্থাবলী কীটদই হইয়া! অনাদরে 

অযতনে কালের কুক্ষিগত হুইতেছে। পুথিগুলি সংগ্রহ ও রক্ষার উদ্দে্ে কয়েক জন সদন 
লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিশ্ত অর্থ ও সহাম্ুতুতির অতাবে আমরা বিশেষ 

কোনও কার্ধা করিয়৷ উঠিতে পারি নাই। এ বধংসর আমর! ৩*খানি হস্তলিখিত পুথি 

গ্রহ করিয়াছি; তন্মধ্যে ছর়খাঁনি উদ্ধার কর! হইয়াছে। সংগৃহীত মোট পুথির সংখ্যা 

প্রায় শতাবধি হইবে। 

আয়-ব্যয় 

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মাসিক টাদ! ও প্রবেশিক! ইত্যাদি হইতে সর্বমেত ১২৯1/১১ টাক! 

আয় হুইয়াছে। পুস্তকাদি ক্রয়, বাধাই, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রানদি ক্রয় এবং অন্যান্য কার্ধ্ে 
৮৮৮২॥০ টাক! ব্যরিত হইয়াছে । বাকি জম! ৪১1৩/৭ টাক! তহবিলে মজুত আছে। 

শোঁক-প্রকাশ 
জমিদার ও বহুসতকর্থের উৎসাহদাতা অবিনাশচন্দ্র মিত্র, পক্ষত্রিয়বান্ধব” সম্পাদক নাগেশর 

প্রসাদ সিংহ ও পণ্ডিত ত্রিলোর্চন বাচম্পতি মহাশয়গণের মৃত্যুতে শাখাসভ বিশেষ ক্ষতিযোধ 

বিন | শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চঞ্রবস্তা 

সম্পাদক। 

বঙ্গীয়-সাহত্য-পরিষৎ 
গৌহাটা শাখা 

কর্ম্মচারিবর্গ ( অষ্টম বর্ষ ) 

(১৩২৩ আশ্বিন হইতে ) 

সভাপতি--্রযুত গ্রসরচন্ত্র দাসগুপ্ত বি এ 

সম্পাদক--প্রীযুত আনন্দকিশোর দাশ এম এ, বি এস্ সি 

জল সন্ত লইয়| কাধ্য-ির্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। 
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পঠিত প্রবদ্ধাবলী 
১। বদর্শন ( খেলা )--অধ্যাপক শ্রুযুত লক্ষমীনারার়ণ চট্টোপাধ্যায় এম এ 

২। আমেরিকার রাষ্্রনায়ক--অধ্যাপক শ্রীষুক্ত ভূবনমোহন সেন এম এ 

৩। অণু ও পরমাণু--অধ্যাপক শ্রহ্রেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম এ 

৪ | নবীনচন্ত্র- কুরুক্ষেত্র-_অধ্যাপক শ্রীমানন্দকিশোর দাদ এম এ 
৫। বর্ণ-সংমিশ্রণ ক্রমৰিকাশের অনুকূল কি না- শ্রীরমেশচন্ত্র ভাছড়ি নি এ 
৬। চন্দ্রগ্রহণ--অধা1পক শ্রীহর্যনাথ সেন এম এস সি 

৭। আহোম রাঁজ)সংক্রাস্ত কতিপয় বিষয়-_শ্রীযুত গোপলকুষ্ণ দে 

৮। মগধের সুঙ্গবংশ-_অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্জর মজুমদার এম এ 
৯। পুর্ববাঙ্গলার কথিত ভাধ।--শ্রীনিশিকান্ত বিশ্বাস 

শ্রীমানন্দ কিশোর দাশ 

সম্পাদক । 

চিত্রশাল। 
১৩২৩ 

আলো ১৩২৩ সালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্ত্র মভুমদাপ এম্ এ মহাশয় চিত্রশালার অধ্যক্ষত! 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত আশ্বিন মাস হইতে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি যোগ্যতার 

সহিত চিত্রশালার কাধ্য পরিচালন করিয়া পদত্যাগ করায়, চৈত্র মাসের অবশিই্ কয়েক দিনের 

জন্ত কা্য-নির্বাহক-সমিতি আমার উপর চিত্রশালার অধ্যক্ষত৷ প্রদান করেন। নন্ুমদার 

মহাশয় আলোচ্য বর্ষের কার্য-বিবরণী লিখিলে ভালই হইত এবং তাহার লেখাও কর্তব্য ছিল। 
কিন্ত তিনি অকম্মাৎ পদত্যাগ করায় এবং কোন প্রকার আলোচ্য বর্ষের বার্ধিক বিবজ্রণী 
লিখিয়! দিবার সুবিধ! না হওয়ায় কাধ্য-নির্বাহক-সমিতির আদেশে আমাকেই বার্ধিক বিবরণী 
লিখিতে হুইতেছে। 

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়। চিত্রশালা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল,-- 

১। শ্রীযুক্ত ডাঃ জগদীশচন্দ্র বন্থু (সভাপতি) 

২। 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
খ। 

» রায় বতীন্ত্রনাথ চৌধুরী 
» কুমার শরৎকুমার. রায় 
» হেমচজ্র দাশ গণ 
* রাখালদাস বন্য্োপাধ্যার 

». গ্রফুল্লনাথ ঠাকুর 
» ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুঙী 
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৮। শ্রীযুক্ পূরণটাদ নাহাব 
৯। * যতীন্ত্রমোহন রায় 

১৪৯ * রমাপ্রসাঁদ চন্দ 

১১। ০. নগেন্্রনাথ বন (চৈথ মাসের ২য় সপ্তাহ হইতে চিত্রশালাধ্যক্ষ ) 
৬১২1 » মুরেন্্রনাথ কুমার 

৮ ১৩।  » রমেশচন্দ্র মজুমদার (চিত্রশালাধ্যক্ষ,আহিন হইতে চৈত্রের ১ম সপ্তা$) 
* চিহ্নিত ঝংক্তিগণ চৈত্রের ১ম সপ্ড|ছে পদত্য।গ করায় ঠাহাদের স্থানে 
১৪। মছামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্ত্র বিগ্যাভূষণ 

১৫। শ্রীযুক্ত অমূলাচরণ বিদ্যা ভূষণ 

আলোচয বর্ষে চিত্রশালা-সমিতির চারি বার অধিবেশন এবং তাঁছাতে অনেক, প্রয়োমবনীয় 

বিষয়ের অলোচন। হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। 
১। মুদ্র। রাখিবার জন্ত একটি লৌহ্ সিন্দুক ও অন্যান্ত দ্রবা খরিদেব ব্যবস্থা । 

২। চিত্রশাঁলার আন্ুপূর্ব্বিক তালিক! গ্রস্ততের ব্যবস্থা । 
৩। প্রাচীন চিত্রগুলি রক্ষণের ব্যবস্থা । 

৪। চিন্রশালার নিয়ম গঠন । 

উক্ত কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে ২২৫২ টাঁক। মুল্য একটি লোহার সিন্ধক খরিদ কর! হইয়াছে। 
ভিব্বতীয় প্রাচীন চিত্র ও জয়পুরের চিত্র মেরামতের জঞ্ঠ শ্রীযুক্ত রাখাল্দাস বন্োপাধ্যায় 

মহ|শয়ের উপর ভার দেওয়। হইয়াছে । চিন্রশাল! সখন্ধে যাভ। ব্যয় হইয়াছে, নিয়ে তাহার 

ভিসাব দেওয়! চইল। 

(১/ ২২৫৭ টাকা মুদ্ে একটি লোহার [সিঞ্জুক থবিদ হষয়াছে। মৃণা মধ্যে ৫*২ টাক! 

(দেওয়! হইয়াছে! 
(২) মুদ্রা খরিদ--৩, 

(৩) র্যাক্ গ্রস্তত জন্ত ৫১২ হাঁওলাত শোধ হইয়াছে 
(৪) বিবিধ মুন্তি আন! প্রহতি খরচ বাবত ২৪০ 

মোট ১২৮/০ 

পূর্ব পূর্বা বংসরের হ্যায় পরিষদের সরস্ত ও হিতৈষী বন্ধুবর্গের নিকট হইতে চিত্রশালার 

জন্ত অনেকগুলি উপহার পাঁওয়! গিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি এখানে বিশেষভাবে উদ্লিখিত্ত 

হইল। 

উপহৃত দ্রব্য গ্রদাতার না 

১ খানি অতি প্রাচীন কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইক শ্রীযুক রাখালরাজ রার 

' ৩ টি সুধর্ণমুডর। মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীষ্রচন্্র নন্দী বাহাছন 

২ খানি গ্রাচীন ইষ্টক' শ্রীযুক্ত গুরুদ!স সরকার 

৮১ প্রন্তর' চৈতা রি রাখালয়াজ রায় - 
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| উপদ্ৃত দ্রব্য উপহারদাতা 
5৫ নধুরার কন্ক(নী টিলা হইতে আনীত বৌদ্ধযুগের ভগ হস্ত, 

০১, ,, আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহার হইতে আনীত গোমুও 
১১ ১, মাঠগ্রাম হইতে সংগৃহীত বৌদ্ধ নারীমুণ্ 
2১ মানসিংহ-নির্টিত গোঁবিন্দদেখের মন্দিরের প্রস্তর-গল্স 

7, ভুরতগুরের পাথরের খোদাই প্রত্তর ৪খানি 

দত 

১ গোবর্ধন-শিল! 

2 টি ক্ষুদ্র গ্রত্তর-মৃগতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য 

৮ ১ টি প্স্তয়ের সুর্য্যৃত্ঠি 
র্ ্   সদাশিব 0 » কুমার সরোজেন্্রক্ণ দেব বাহাদুর 

দ্রা:১ পিতল, 3 ঝৌপ্য, ১১ তান » সরোজকুমার নাগ চৌধুরী 
৮ ৩ টিতাত্রমুদ্রা ». নগেম্ত্রনাথ ঘোষ 
/ ১৭ টি'মুদ্রা--( রাজগীর হইতে ক্রীত ) 
৬১ টিরৌপ্মমুদ্। - ». রাগ যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 

আলোচ্য বর্ষে সংগৃহীত মুদ্রার তাঁলিক1 ভূতপূর্ব চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার 
মহাশয়ের নিকট থাকায় সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বল! হইল না। 

যে সকল মহা চিত্রশালার পুষ্টিবিধানকন্পে নানাপ্রকারে সাছাষ্য করিয়াছেন, পরিষদের 
পক্ষ হইতে তাহাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞত| গ্রকাশ 

করিতেছি। 
শ্রীনগেন্্নাথ ধন্থ 

৪ঠ| বৈশাখ, ১২২৩ চিত্রশালাধ্যক্ষ 

পুথিশাল। 
১৩২২ বঙ্গাৰ 

১ ১৩২২ সালের প্রারস্তে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ৩৯০ ছিল। তৎপরে পরিষদের 

হিন্রৈবী বন্ধুগণের নিকট ছইতে ২*২ খানি পুথি উপহার পাওয়! গিয়াছে এবং পাঁচখানি ক্রীত 
হইয়াছে । উপহারপ্রাণ্ড পুথর মধ্যে শ্রীযুক্ত! রাণী ভূবনমোহিনী মিজ্রজায়। মহোদয়। প্রদত 
৪২ খামির, ( অধিক1ংশই সংস্কৃত ) কথ! বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এগুলি স্বর্গীয় রাজ! রাজেক্জ- 

লাল মিত্র সিজাই ই, এল্ এল্ ভি: মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত এরং এ যাবৎ তীহারই ভবনে 
রক্ষিত ছিল। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর, শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, টি পুলিনবিহারী দত্ত, 
প্ীধুক্ত পথশনন তটাচাধা, শ্রীযুক্ত ব্রদ্ষচারী গণেন্্র নাথ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় 
গভৃতি মছোদয়গণ ১৬৭ খানি পুথি উপহার দিয়াছেন। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ২ ছে 
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বাঙ্গাল। পুথি ২১১৫ 

স্কৃত , হা 

অসমীয়৷ » 

হিন্দী » ্ 
পারশী , হ 

তিৰ্বতীয় » ২৩৭ 

ইংরাজি » 

৩২৯২ 

তিন শত পুথি তালিকাভূক্ত হইয়াছে এবং ছুই শত তাঁগিকাছুক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছে । 
গুই শতথাঁনিতে পুথি 'ও রচয়িতার নাম, গ্রতিলিপির তারি, পএসংখ্যাদিযুক্ত বিজক দেওয়া 

হইয়াছে। অনিবার্য কারণে পুথিশালার কাধ তিন মাস ক!ল বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল এবং 

প্রধানতঃ সেই অন্তই বাঙ্গাল প্রাচীন পুথির বিবরণযুক্ত তালিকার কাঁদ আশানুরূপ অগ্রসর 

হয় নাই। 
আলোঁচা বর্ষে সংগৃহীত পুথির মধ্য হইতে উল্লেখধোগা কএকখানিব নাম নিয়ে প্রদ্ হইল । 

১ মহাভাগবতোপাখ্যান নাটক 

২ বিস্তাবিলাপ নাটক 

৩ মাধবানলকামকর্দল! 

৪ রামচরিত্র নাটক 

৫ তালাম্থকরণ 

পুথিগুনি নাটক নামে পরিচিত (অবশ্ঠ গ্রচলিত ক|ব্যশন্ত্রেণ অন্তমোদিত নচে )। উদ্ধীতে 
রণাজ২ মলের ভাঁণভাধুত্ত বহু পদের সমাবেশ আছে। ভাধ| বাঙ্গালা এবং অঙ্গর নেওয়ারী। 

প্রাপ্তিস্থান নেগাল। জন্তবতঃ উপরিলিখিত গ্রন্থসমূহ এষ্ট প্রেণীর পুথির প্রাচীনতম নিদর্শন। 
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় 

পৃথিরক্ষক। 

১৩২৩ বগা 

১৩২৩ সালের গ্রারস্তে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির মংখ্য|! ৩২৯২ ছিল। তৎপরে পরিষদের 

হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে ২৩খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ৭ খানি 

্ীযুক্ত রামেন্র্নদর ভ্রিবেদী এম্ এ মহাশযের গ্রদত্ত। পূর্বসঞ্চিত পুথির রাশি হইতে বিচ্ছিন্ন : 

পাত! মিলাইয়া ৩৫* পুথির উদ্ধার কর! হইয়াছে । বর্ম:শষে পুথির সংখ্য। ৩৯১৫ হইয়।ছে। 

বাঙ্গাল পুথি ২৩৫৯ 

সংস্কত » ১০৩১ 

অসমীয়। « ১ 

হিদী ং 
১৪ 

৮০৪ - 
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পার্শা পুথি ১২ 

তিব্বতীয় ২৩৭ 

ইংরাজি » | ১ 

৩৬৬৫ 

চারি শত পুথি তালিকাভুক্ত হইয়াছে এবং ১৩৭ তাপিকাতুক্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। 
তিন শত/খানিতে পুথি ও রচগ্লিতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ, পত্রসংখ্যাদিযুক্ত বিজক 
দেওয়! হইয়াছে। 

গত ১৩২২ সালে স্বগীর ব্যোমকেশ বাবু এবং ছাত্রাধ্ক্ষ মহাশয়ের উদ্যোগে পুথিশালার 
সম্পর্কে একটি শ্রেণী খোল! হইয়াছিল। উহাতে ছাঁত্র-সভ্যদদিগকে পুধিশালার কাজ, প্রাচীন 
বাঙ্গান! বর্ণমাল! ও ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষা! দিবার বাবস্থ ছিল। প্রতি সপ্তাহে ই দিন ক্লাস 

কর! হছইত। কিন্ত ছা সভ্াগণের অন্থপন্থিতি ইত্যাদি কারণে পরে উহ উঠিয়! যায়। 

শ্রীবসন্তরপ্রন রায়। 

ছাঁত্র-সভা 
২৩২৩ 

জালোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভ্যের স'খ)। ৪৯। অধ্যাপক শ্রীধুক্ত কালিদাস নাগ এম্ এ 

মহাশয় এ রংসরের জন্ত ছত্রাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দেব বি এ ও শ্রীযুক্ত 
উপেন্্রনাথ ভদ্র মহাশয়ঘয় ছাত্রমভার সহকারী সম্পাদকের কাধ্য করেন। আলোচ্য বর্ষে 

ছাত্রসভার মাত্র তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। 
গ্রথম অধিবেশনের তারিখ ২র। মাঘ, ১৩২৩ বঙ্গাদ। এ অধিবেশনে ছাঁজাধাক্ষ মহাশয় 

নবাগত ছাত্রগণকে আহ্বান পূর্বক চাত্রসভার উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব নিশেষ ভাবে তাহাদিগকে 

বুঝাইয়। দেন। ছাত্রসভ্যগণ সভার কা্য-গ্রথ!লী সম্বন্ধে আলোচন৷ উত্থাপন করেন। 

ফলে নিয়লিখিত তিনটি মন্তব্য সভাবর্তৃক গৃহীত হয়। 
১। মাতৃভাষার সেবা করিবার অধিকার 'ও সুযোগ প্রদানের জন্ঠ ছাঅসভ। সাঞিতা- 

পরিষৎকে আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছেন। 

২। ছাত্রসভ্যগণ যাহাতে পরিষদের সহিত একান্তভাবে মিলিত হন, তাহার জন 

পরিষদের পুস্তকাগার, চিত্রশাঁল! প্রভৃতি ছাজগণের কার্যোপযোগী কতিপয় ব্)বস্থা! করিতে 

কাধ্যনির্ধাহক-সমিতিতে আবেদন করিতেছেন। 

৩। সর্ববিধ আলোচনা ও গবেষণায় ছাত্রদিগের অধিকার থাকিবে, কিন্তু প্রত্যেক 
আলোচন।, গ্রসঙ্গ ও প্রবন্ধ বাঙ্গাল! ভাষায় হইবে। 

অতঃপর . ২৪শে মাঘ তারিখে ইহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় সভাপতির 

কার্ধ্য করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল,--৫১) গত বারের অধিবেশনে 

বাহার! উপস্থিত ছিলেন না, তাহাদিগকে এই ছাত্রমণ্ডগী গঠনের প্রয়োজনীয়তা সধবন্ধে জাপন 
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কর। (২) এই অধিবেশনে ষে সমস্ত পুরাতন ছাত্রসভ্য উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগের নিকট 
হইতে অন্যান্ত বৎসরের কার্যবিবরণী অবগত হওয়। (৩১ কি উপায়ে ছাতসভ্যগণ পরিত্রদের 
সহায়তায় বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে যত্ববান্ হইতে পারেন, ততসম্বন্ধে আলোচনা । 

এই অধিবেশনে স্থির হইল, আপাত৩ঃ গ্রাত সপ্তাহে একবার করিয়া এই সভার 
অধিবেশন হইবে। ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় বশিষ্ট জানবৃ্খগণের সহায়ত! পাইবার জন্য ঘন্ধবান্ 
ইইবেন। ছাত্রসভায় পঠিত প্রবস্ধাদি মুদ্রণের বাবস্থা! কর! হইবে। 

স্থির হইল যে, নিম্নলিখিত বিষয়ে »শ্প্রতি নিয়লিখিত মভ্যগণ আলোচন! করিবেন, 
(ক) বৈজ্ঞানিক পরিভাষ৷ সংগ্রহ-- - শ্রীধুক্ত প্রভা তচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 

« সধেন্মোহন খোষ 

» নিশ্মণচন্ত্র ৭ 

(খ) জনসংখ্যা সংগ্রহ ও তৎসম্পকীর *« গ্রভাতচন্জ গঙ্গে গাধা 

লমাজতত্ব ও নৃ-তন্ব সম্বন্ধে 

আলোচন। $* তত» শিশিরকুমার সেন 

(গ) শ্বাস্থ্যনীতি ও চিকিৎসা সম্বন্ধে * সঞ্োষকুমার মুখোপাধ্যায় 

(৭) পত্রিকা হইতে কোনও বিশেষ 

প্রবন্ধাদির নির্ঘণ্ট গ্রস্ত করণ-- »« সন্তোষবুমার খোধ 

» লরেআনাথ দাস গুপ্ 

» হরিহর চলর 

৪$| ফান্তন তারিখে এই সভার তৃতীয় অধিবেশন মুসম্পর হয়। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত 

রমেশচন্ত্র মজুমদার এম্ এ মহ1শয় প্রাচীন ভারতের মুদ্রা সন্থন্ধে আলোচন! করেন। তিনি 

কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা প্রদর্শন করিয়। মুদ্রাতব্বের ইতিহাস ও প্রয়োগনীয়ত! ছাত্রদ্িগকে বিশেষ 

করিয়া! বুঝাইঙ্গা দেন। অতঃপর এই সভার আর কোনও অধিবেশন হয় নাই। ছাত্রাধ্যক্ষ 

মহাশয় চৈত্র মাসের প্রথমেই ছাতাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করায় বর্তমান ছাত্রাধাক্ষ এঁ পদে 

নিযুক্ত হন। | 
প্রীঅমুল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ 

ছাত্রাধ্যক্ষ । 

১৩২৩ বঙ্লাব্ধের পরিষণ গ্রস্থাগারের কাধ্যবিবরণ 
চি 

১৩২৩ বঙ্গাবকে ২৪খানি বাঙ্গালা পুস্তক, ২০৫খানি ইংরাজী পুস্তক, ১৩ খানি সংস্কৃত 

পুস্তক ও ১৩১খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে । তন্মধো ২৩১খানি 

বাঙ্গালা, ২*৪খানি ইংরানী, ৯খানি সংস্কত ও ১৩১খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুণ্ডক উপহার- 
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স্বরূপ পাওয়! গি্লাছে। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাঁশয় 
অয।চিতভাবে গ্রন্থকার ও পুস্তক প্রকাশকদিগের নিকট হইতে পরিষদের জন্ত বহু গ্রন্থ সংগ্রহ 
করিয়! দেওয়ায় তাহাকে বিষেশভাবে ধন্তবাদ দিতেছি । পরিষদের অন্যতম সংস্য শ্রীযুক্ত 
মন্সথষোহন বন্থ এম্ এ মহাশয় জার্মাণ, গ্রীক ও ল্যাটিন প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় লিখিত 
১১১থানি পুস্তক পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার দেওয়ার জন্ত তীহাকেও বিশেষছাবে ধন্যবাদ 

দিতেছি। 

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রমধ্যে ৬খানি দৈনিক, ৪৮ থানি সাধাহিক, ৫খানি গাক্ষিক, 
১,০খানি মাসিক, ২থানি ঘ্মাসিক ও একখানি ত্রৈমাসিক পত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার 
বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে। এতত্তি্ন কলিকাত। ও ইণ্ডিয়। গেজেট গবর্ণমেণ্টের নিকট 

ইইতে নিয়মিত ভাবে পাওয়! গিয়াছে । [সাময়িক পত্রিকার তাক! পরে দরষ্ট্বা ]। 
আলোচঢা বর্ষে মাঁকিণ দেশস্থ 9001615017101) 11756101610) হইতে ২৪খানি ইংরাজী 

পুস্তক ও পুস্তিক উপহার প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছে । এই সকল প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পুস্তকগুলি 

পরিষদের সঘস্তগণ পাঠ করিবার স্ুবিধ। পাইতেছেন, তুজ্্য আমর! শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার 

সরকার এম্ এ মহাশয়ের নিকট বিশেষভাবে ধাণী। 

আলোঠ্ বর্ষে তিনটি নৃঙন আলমারী প্রস্তুত হইয়াছে । পাঁইকপাড়ার কুমার প্রীযুক্ত 

মণীজচন্ত্র সিংহ বাহাছুর ছুইটিমাত্র আলমারীর মূল্য দিতে প্রতিশ্রত থাকিলেও তিনি 

অনু গ্রহ পূর্ব্বক তিনটি আলমারী ্রন্ততের ব্যয়ভার বহন করিনা পরিষৎকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাঁশে 

বন্ধ করিয়াছেন। আশ! করি, কুমার বাহাদুরের এই প্রকার কৃপাদৃষ্টি হইতে পরিষৎ বঞ্চিত 

হইবেন না। 
; গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পরিষদ্গরস্থাগারের উন্নতিকল্পে কলিকাত। মিউনিসিপ্যালিটি 

1 ৫২৫২ টাক! দান করিয়াছেন। 
7. বর্তমান বর্ষের প্রারস্তে উপন্যাস-তাঁলিকার মুদ্রণ শেষ হয়। অতঃপর কবিত। পুস্তকের 
! তালিক। ছাপা আরম হইয়া বর্ষশেষে শেষ হইয়াছে। গপ্রধানতঃ কাগজের ্খ,লাতা 

হেতু পুস্তকতালিক। ছাপার কার্ধা তত অগ্রসর হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বৎসর 

পুস্তকতালিকার মন্তান্ত অংণ শীপ্র ছাপার ব্যবস্থ। করা যাইবে । আলোচ্য বর্ষের শেষে বেঙ্গল 

লাইব্রেরী হইতে প্রাণ্ড পুস্তকগুলির বাছাই ও বিষয়ানসারিণী তাঁলিক! গ্রস্তত-কাধ্য আরম্ত 

হুইয়াছে। গবর্ণমেপ্ট হইতে প্রা রিপোর্ট প্রভৃতির বিভৃত তালিক! প্রস্তত-কা ধ্য এই বৎসর 
আরভ হয়৷ নেক অগ্রসর হইযাছে। 

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের একমাত্র কর্মচারী শ্রীধুক্ত নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 

অত্যন্ত কামাই করেন এবং তাহাতে গ্রন্থাগ।রের কার্ধ্ের নানা অস্থৃবিধা হয়। পরে বিনা 

মোটটিশে বহু দিম কামাই করায় তাহাকে পদচ্যুত করিয়। তাহার স্থানে পরিষদের অন্যতম কর্ধ- 
চীরী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কৌচ মহাশয়কে এ কার্য ভাত্র মাসে নিযুক্ত কর! হয়। 
 আর্লোচয বর্ষে তারতবর্ধীয় বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়া বহু প্রয়োজনীর পুস্তক 

সংগ্রহ কর! হইয়াছে। নূতন পুস্তক প্রকাশের সংবাদ পাইলেই গ্রন্থকার বা প্রকাশকদিগকে 
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যথারীতি এ পুস্তকের এক থণ্ড উপহার দিবার জন্ত পত্র দেওয়া হইয়াছে ; ফলে অনেকেই 

অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের পুস্তকের এক এক খণ্ড উপহার দিয়া রি কৃতজতাভাঞন 

হইয়াছেন। এই বৎসর কলিকাতার বাবতীয় পুস্তকায়ের শ্বখাধিকারীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
কি ভাবে সাহিত্য-পরিষদে বাঙ্গাল! তাষায় প্রকাশিত প্রত্যেক পুস্তকের এক খও বিন! সূলো 

পাওয়া যায়, তাহ! স্থির করবার জস্ত এক সত! আহ্বান কর!| হইয়াছিল,কিস্ত উহাতে আশানুরূপ 
ফল হয় নাই। পরে কলিকাতার বুক সেলা.স'ম়্যাসোসিয়েসনে এই সন্ধে সাহিত্য-পরিষদের 
পক্ষ হইতে এক দরথাস্ত কর! হইয়াছে; কিন্তু এখনও তাহার কোন উত্তুর পাই নাই। 

আলোচ্য বর্ষে পরিবদের পাঠাগার সর্বসাধারণের জঙ্ঠ বেলা ২ট| হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত 

উন্চুক্ত ছিল এবং সদহ্যগণের পুস্তক লইয়া যাইবার জঙ্ স্ধা। ₹ট। হইতে ৭ পধ্যস্ত সময় 
নির্দিষ্ট ছিল। সদস্তগণের স্থবিধার জঙ্ঠ আগামী সর হইতে এই সময় বাড়াইয়! সন্ধা! ৬ট! 

হইতে রাত্রি ৮ট| পর্যন্ত কর! হইল। আলোচ্য বর্ষে (১৫হ শ্রাবণের পর হইতে ) পুস্তকালয়- 

সমিতির চারিটি অধিবেশন ও উক্জ সমিতির শাখার ছইটি বৈঠক হইয়াছিল। এই সকল 

সভায় উপস্থিত হইয়। যাহার গ্রন্থগারের উন্নতিকল্পে নানা বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিয়! 

গাহাযা করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমার আস্তরিক ধন্তবাদ জানাইতেছি। 

ঈগ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

গ্রন্থাধাক্ষ। 

ন।হিত্য-পরিষত-পন্জ্রিকার বিনিময়ে গ্রাপ্ত সাময়িক পত্রাদি 

দৈনিক ;-- 

১1 11002 21011013825 50115 আর । ৭0) 1161510, 

২ 20175 1391729166. ৃ 
যি ৫):111)5 100191) 1011101, 

৩। শু) 0917-৮5 2%0102056 

03855666, ৬। নায়ক 

সাপ্তাহিক ১-- 

১ সপ 424 বাং ৮ খুলনাবাসী 

২1 26৬০1 ৪0 00৩ 5৮ 1015 
[76010820191 ৯. গৌড়দূত 

শু1)5 10598100210, ১০ ২৪ পরগণ! বাগান্হ 

হ05 [আগত ১৯. চাক্চমিছির 

আনন্দবাজার পররিক! ১২ চু'চুড়া বাত্তাবছ 

এডুকেশন গেজেট ১৩ জাগরণ 
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৩৪ । 

৩৫। 

৬৬ | 

৬৭ । 

৬৮ | 

৬৯। 

৭৬ | 

৭১। 

৭২ । 

৭9 

৭8 | 

৭৫ | 

৭৬ | 

৭৭ 

পচ । 

থট | 

৮৪ 

৮১ । 

৮২। 

৮০। 

৮৪। 

পস্থ! 

পরিচারিক। 

প্রজাপতি 

প্রতিভা! 

গ্রবাশী 

বন্ধা 

বামাবোধিনী প্ত্রিক! 
বালক 

বাশরী 

বাহী (আসামী) 

বিকুমপুব 

বিজ্ঞান 

বিদ্যোদয় ( সংস্কৃত ) 

বৈদ্যসঞজীবনী 

বৈশা-পত্রিক! 

বৈষ্ণব-সর্বস্থ ( ছিন্ী ) 

বৌদ্ধ-বন্ধু 

বরহ্মবাদী 

বৃঙ্গবিদ। 

রাক্ষণসমাঞ্জ 

তক্তি 

তারঠবর্ষ 

ভাবত-মঞ্ছিলা 

ভারতা 

মহিল!| 

মানসী ও মর্দবাণী 

মাল 
মাহ্য্যসমাজজ 

যমুন। 
যুবক 

যোগবল 

যোগিসখ। 

লক্্মী (হিন্দী) 
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৮৫। শারদা ( সংস্কৃত ) ৯৩। সম্মেলন পত্রিক ( ছিলী ) 

৮৬। 'শীশ্বতী ৪৪। সরদ্বতী (হিন্দী) 
৮৭। শিঞ্প ও সাহিতা ৯৫। সাহিত্য-সংবাদ 
৮৮। শ্রীত্রীনিতাধর্ব 

৮৯। প্রীভূমি ৯৭। সেবক 

১০। সচিত্র সাধন বিজ্ঞান ৯৮। সৌরভ 

৯১। সন্দেশ - . ৯৯।| স্থাস্থ্য-স* 

৯২। সম্মিলনী | ১০৯) হিন্দু-সথ| 

দৈমাপিক ;-- 
১। গম্ভীর . ২। ছাত্র রঞ্জন 

ত্রেমাঠি 
১। রঙ্গপুর-সাহিত্য- যৎপত্রিক! 

লালগোলার রাজ! রাও শ্রীযুক্ত যো দ্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর 

প্রদত্ত অর্থে গ্রন্থগ্রকাশের সর্ভ ও নিয়মাবলী 

১। মপ্রদত্ত অর্থ পরিষদের স্থামী তহবিলের অস্ততূন্ত হইবে ও লালগোণা-ুহবিল 

ন।মে উছার পৃথক হিসাব থাকিবে। 

২। তহবিলের মূলধন কোনরপে বা কোন কারণে ব/য় করা হইবে না। জনন 
শতকর। ৪২ টাক! বার্ধিক মদে মিউনিসিপাল বা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্ার খরিদ করিয়! বা 
বেঙ্গল ব্যাক্কের এরূপ সুদে উহ! গচ্ছিত রাখ! হইবে। 

৩। অনুন এক শত বৎসরের প্রাচীন বাঙাল! গ্রন্থ এ মদের অর্থ হইতে মুদ্রিত 
ও প্রচারিত হুইবে। গ্রন্থ সম্পাদনের ও যুদ্রণের ব্যয় ব্তীত গ্রন্থ ক্রয় ব| বিতরণ 

বা প্রচার জন্ভ কোন ব্যয় এ তহবিল হইতে লওয়। হইবে ন|। 
৪। গ্রন্থ বিক্রয়ের অন্ত পরিষং উচিত মত ব্যবস্থা করিবেন এবং বিক্রয়লন্ধ অর্থ 

তহবিলে জম! হইবে। 
৫। পরিষদের কার্ধ/-নির্বাহক-স'মতি যথাদমর়ে মুদ্রণের উপযুক্ত গ্রন্থ নির্বাচন 

করিবেন ও নিম্ন ধারানুসারে উহ! অনুমোদিত হইলে উহ! সম্পাদনের ও ুদ্রণের ব্যবস্থা 
করিবেন। গ্রন্থের মুলাদিও নির্দি্ করিয়! দিবেন। 

৬। নির্বাচিত গ্রন্থের নাম এবং আব্গ্তক হুইলে তাহার পাওূলিপি সমস্ত বা কির়ংশ 
আমার নিকট অথবা আমান নির্বাচিত '******১, নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে হইবে। 
তিনি অনুমোদন না করিলে উ€। মুদ্রিত ইইবে না; তৎপরিবর্তে অন্ত গ্রন্থ নির্ধাচন করিতে 
ছইবে। 
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৭। মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে ২৫ খণ্ড পরিষং আমাকে বা আমার নির্বাচিত বাক্তিকে 
বিন। মুল্যে দিবেন এবং পাচ থণ্ড পরিষৎ নিদ্ষের লাইব্রেরীর অন্য গ্রহণ” করিবেন । 
অবশি্ সমস্ত পুস্তক নিদ্দি্ট মূল্যে বিক্রয় হইবে। : 

৮। প্রতি বৎসরের শেষে এই তহবিলের হিসাৰ ৪ এই তহাঁবলের বায়ে পরকাপিড 
গ্রন্থের বিক্রয়ের হিসাব আমার ব। আমার নির্বাঁচিত'"....নিকট পাঠাইতে হইবে । 

৯। সম্প্রতি 'আমি প্রতি বৎসর পরিষংকে যে পুথক অর্থ সাছাধ্য করিষ্কা থাকি, 
তাহাও এই তহবিলে ভুক্ত হইবে এবং তাহার হিসাবও উক রূপে রাখ! হইবে। 

যত দিন আমি এ বাধিক সাহায। দান করিব, তত দিন এই তহবিলের অনুযায়ী তীরূপ নিয়ম 

চলিবে । এই হিসাব পরিষদের বার্ষিক কার্যাবিবরণীতে মুদ্রিত হইবে। 

১০| এই সকল নিয়ম পালনে বর্দি পরিষৎ অসদর্থ হন বা যদি কোন কারথে 
পরিষং লুপ্ত হয়, তাহ|! হইলে এই মূলধনের টাকা আমার স্থলাভিযিক্ের। ফের 
পাইবেন । | 

১১। উক্ত নিয়মগুলি প্রতি বংসর সাহিত্য-পরিষদের পঞ্জিকা মধ্যে ব কার্যাবিবরপমধ্যে 

মুদ্রিত হইবে। 

রাজা বাহাদুরের ৫ই আগন্ট ১৯১৪ তারিখের পত্রের মর্মম--"ষষ্ট সর্তে 
গ্রকাশর্থ পুস্তকের পাণুলিপি অনুমোদনের ভার আমার অথবা নির্বাচিত কোন ব্যক্তির 

উপর রাখিবার প্রস্থান আছে। আমার ব। আমাৰ নির্বাচিহ )ভত অভাবে পরিষৎ 

নিজেই এ অনুমোদনের ভার গ্রহণ করিবেন ।” 

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের পত্র 
১৬ স্তুকিয়] ইরা, কলিকাতা, . 

২১শে কাঠিক, ১৩১৮, 

মান্যবর শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পরিষৎ-সম্পাদক 
সবিনয় নিবেদন, মহাশঘ সমীপেষু" 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে ইতিহাস, দর্শন, সমালোচন! ও বিভ্ঞান। এই চারি 

শ্রেণীর সাহত্য সথন্ধীয় শিক্ষণীয় বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহারের অন্ত বাঙ্গাল! সাহিতাকে 

উপযোগী করিয়৷ তুল! যে অবশ্ত কর্তব্য, তাহা! ধোধ হর, প্রত্ক সাহিত্যানুরাগীই 

অন্থমোদন করিবেন। এতছ্দ্দেশ্তে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙগতাষ!য গ্রগাদি সম্কলন ও 

অনুব!দ কর! আবগ্তক এবং বর্তমান অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন পুর্ধক উপযুক্ত বৃত্বিদ্ায়া 

যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে । এই ধারণার বিগঠ মাখ মাসে উত্তর-বঙ্গ-সাহিত)- 

মন্মিলনের মালদহ অধিবেশনে “সা হিত্য-সেবী* নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাঁম। 

১৫ 
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তাঙার ফলে, বনু সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্য-পরিপোষক এ বিষয়ে ওৎন্থক্য প্রকাশ করেন। 

এতদ্বার! বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হইয়। গত বৈশাখ মাসে ময়মনসিংহ-সা হিত্য-সম্মিলনে একটি 

প্রস্তাব উপস্থাপিত করি এবং বছল গ্রচারোদেশে উহ! ম্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া 
বিতরিত হয় |* এ প্রস্তাব পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। উক্ত সম্মিলনে কাসিমবাজারের 

রিচ্কোৎসাহী ও সাহিত্যান্গযাগী মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দরচন্্ নন্দী বাছাছ্র কর্তৃক উহা! সমর্থিত 
হইয়া উপস্থিত সভ্ামণ্ডুলী কর্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল। | 

বর্তমান উদ্দেন্ত-সাধনকল্পে কিছু পূর্ব্ব হইতেই আমি অর্থসংগ্রহে গ্রবৃতত আছি। সম্প্রতি 

প্রধানত? আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্ত্রকিশে।র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ 

মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের সাহাধ্যে ও অগুকম্পায় সংগৃহীত ৫০০৪২ পাঁচ সহস্র টাক। আশি 

বঙ্গীয়-দাহিতা-পরিষদের হস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। নিম্নলিখিত সর্ভে আপনার! এই 

ছার্থ গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব ১. 
.১। এই অর্থঘার। “সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রস্থাবলী* নামে এক শ্রেণীর গ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থ! 

করা হইবে। 

২। এই বৃত্তি দ্বার] ছইটি কাধ্য সাধিত হইবে ;-- 

(ক) "পাশ্চান্য-দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন । যথা,--5০1৮/62161) ৮৮০১০: প্রভৃতি 

গপ্তিতগণের লিখিত গ্রস্থাবলম্বনে বাঙাল! ভাঁষায় পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাঁদ রচন! করিতে হইবে। 
(খ) ফরাসী পণ্ডিত 091791-গ্রণীত “ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিছাস” নামক গ্রন্থের 

( বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়! ) সরল বঙ্গানুবাদ । 

৩। কার্ধ্যপ্রণালী ;-- 

(ক) পুস্তকের কিয়দংশ লিখিত হইলে, লেখককে উহ। বঙ্গীয়-সাছিতা.পরিষদে বন্ৃতা- 

ক্কারে পাঠ করিতে হইবে। তাহার পরে প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত 

করিবার ব্যবস্থা! করিতে .হইবে। সমগ্র গ্রন্থ অথবা গ্রন্তের যে অংশটুকু স্বতন্ত্র খণ্ডে প্রকাশিত 

হইবার উপযুক্ত, তাহ! এরূপে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইলে, পরীক্ষকের নিকট এ রন! 
প্রেরিত হুইবে। পরীক্ষকের মন্তব্য অনুসারে লেখককে উক্ত রচনার যথোচিত পরিবর্তন 
করিতে হুইবে। | রি 

(খ ) এই ছুই পুম্তকেরই আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ডাঃ ব্রজেন্ত্রনাথ শীল এম্ এ, 
পি এইচ. ডি মহাশয় এবং ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্্রনন্দর ক্রিবেদী এম এ ও শ্রীযুক্ত 

হীরেজ্রনাথ দগ্ধ মহাশক্গগণ পরীক্ষক থাকিবেন। 

* ময্মনসিংহ-সাহিতা-সন্মিলদে গৃহীত প্রস্তাব,-“ঙ্রভাষার বিশেষ পুষ্টি ও ্রীবদ্ধির উদেশ্তে এবং 
জন্তান্ত. সমুন্নত ভাষার স্তায় তাঁহাকে উ্নষ্জ করিবার অন্য দেশের কৃতবিদ্য শক্তিশীলী বিশেষজ্ঞ পঙ্ডিতগণ 

ছার উপযুক উপায়ে বিধিধ শাহের গ্স্থরচনা। মঞ্চলন ও ) অনুবাদ করাইবার ব্যবস্থার নিমিত্ত একটি ধন- 
ভান্তীর হাঁপিত হওয়া আবস্ঠক।” 
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€গ) প্রথম পুণুক অন্তঃঃ এক ভাজার পৃষ্ঠায় সপূর্ণ হইন্া ছুই বাঁ তিন গুধপ্রেকাশিত 
হইবে। 

৪। বায়ের হিসাব ;-- 

প্রথম গ্রন্থ ।-_ মুদ্রণ_ ১৫০০৭. 
লেখকের পারিশ্রমিক-_ ১২০০২ 
পরীক্ষকগণের পারিশ্রমিক - 2০০. 

দ্বিতীয় গ্রশ্থ।-__ মুদ্রণ- ১০০০২ 
লেখকের পারিশ্রমিক-- ৭৫০২ 

পরীক্ষকগণের পারিঅমিক-- ২৫২ 

৫ | গ্রন্থের স্বত্ব ;-- এ 
(ক) প্রত্যেক গ্র হাজার কাপি করিয়া মুদ্রিত হইবে এবং পরিষৎ কর্তৃক উহার মুগ 

নির্ধীরিত হইবে। 

(খ) পরিষৎ কর্তৃক প্রত্যেক গ্রচ্থের ছই শত কাপি বিশিষ্ট স।[হত্যিকগণকে উপছার- 

শ্বরূপ প্রদত্ত হইবে। আর লেখকের ইচ্ছানূমারে ২৫ কাপি পুণ্তক বিতরিত হইতে 
পারিবে । 

(গ) অবশিষ্ট কাপিগুলি পরিষদের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। 

(ঘ) অন্ান্ত সংস্করণ সম্বন্ধে পরিষদের সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার থাকিবে। 

৬। গ্রন্থের যে পরিমাণ অংশ এক খণ্ডে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত, তাহ! পরীক্ষক- 

গণের মনোনীত হইবার পূর্বে কোন লেখক ন্যায় পারিশ্রমিকের কোন অংশ 

পাইবেন না । 

৭। লেখক-নির্বাচন ;-- 

(ক) সাধারণতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যে ভন্ধগ্রতিষ্ঠ এবং দেশীয় বা বিদেশীয় বিশ্ববিস্থা 

লয়ের উপাধিগ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ এই রচনা-ভার গ্রহণ কাঁরতে পারিবেন ন|। 

( খ) শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্্রনাথ শীল এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রযুক্ত রামেগ্রন্ন্দর 

তিবেদী এম এ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম এ মহাশয়গণকে লইয়া! নির্বচনাদি ও 

কাধ্যতার-সমিতি গঠিত হইবে। উক্ত সমিতি ধাহাকে গ্রস্থরচনা-বিষয়ে উপঘুক্ধ বিবেচন| 

করিবেন, স্াহার। তীহাকেই আহ্বান করিয়। গ্রন্থ-রচনা-ভার অপণ করিবেন। 

(গ) রচনা-কার্যের ভার পাইবার জন্ত কেহ আবেদন করিলে, তাহ! গৃহীত হইবে ম11: 

৮। গ্রকাশিত গ্রন্থদয্নের ভূমিকায় এই সংরক্ষণ-নীতি-প্রতিষ্টাবিষয়ক পত্র সংযুক্ত থাকিবে। 

পরিষদের পত্রিকা, পঞ্জিকা গ্রভূতিতে এই পত্রও পরিশিষ্ট প্রকাশিত হইবে। | 

৯। সং্গ্রাতি বরেণ্য কবি গ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্বর্ধনার জন্ত ষে সমগিতিন 
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গঠিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্টের সহিত আমার *সম্পূর্ণও আগুরিক সহান্ভুতি আছে। 
হদি তাহার! রবীন্দ্র বাবুর সন্ব্ধন। উদ্দেশ্যে সংগীত সমুদয় অর্থ এই সাহিতা-সংরক্ষণ- 
ভাগ্ডারে (পূর্ববিবৃত সংরক্ষণ-প্রস্তাৰ অনুসারে ) গ্রদান করেন, তবে এই ভাগারের 

৫০০০২ পাঁচ সহশ্র টাকা উক্ত সংগৃহীত অর্থের সহিত একযে!গে “রবীন্দ্র'বৃতি” প্রতিষ্ঠার 

জন্ত নিয়োজিত হইবে এবং এই যুক্ত ভাগ্ডার হইতে প্রকাশিত গ্রন্থনিচয় “সাহিত্য সংরক্ষণ- 

্রন্থাবলী--রবীন্ত্র-বৃত্বি-গ্রাণ্ত* এই নামে অভিহিত হইবে। বিনয়াবনত 

ীবিনয়কুমার সরকার । 

বঙ্গীয়-সাহিত্/-পরিষৎ-সম্পার্ঘক সমীপেষু 

সবিনয় নিবেদন -- 

মহাশয়, 
পরলো কগত শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শে্ঠে বি এল্ মহাশয় জীবিতকালে মান্দহ জেলার 

সর্ধবিধ উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক নালদহ-সমা্জের হিতসাধনে 
তিনিই সর্বগ্রথমে উদ্যোগী হইয়! আজীবন তাহার ন'নাব্বিয়িণী প্রতিভার সদ্বাবহার করিতেন। 

_ শিক্ষাবিস্তারে তাহার অধ্যবসার অনেক মালদহব|সীর পথপ্রদশক হইয়াছে। শেষ 

জীবনে তিনি মালদছ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির কার্ধে; অক্লাস্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। 

তাহার সাহিতা-সেবা সমগ্র বঙ্গদেশে ন্ুপরিচিত। এ্রঁতিহ্থাসিক গ্রীবন্ধরাজির দ্বার! 

তিনি মালদহের প্রাচীন কীন্তিসমূহের গ্রতি সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ 
হইয়! লবগ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 

এই সকল কারণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত ইহার স্বৃতি সংযুক্ত করিয়! রাখিতে 

বাঙ্গালী মাত্রেরই ইচ্ছ! স্বাভাবিক । এতছদ্দেশ্যে আমি আপনাদের হস্তে ৬০০২ ছয় শত টাকা 
সমর্পণ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছি। আপনার নিয়লিখিত সর্ে এই সামান্ত দান গ্রহণ 
করিলে কৃতার্থ হই।* 

১1 কোম্পানীর কাগঞ্জে অথব! অন্য কোন স্থায়ী লগ্মী কার্যে আপনার! এই টাক 

লাগাইবেন। 
২। ইছার বার্ধিক স্থুদ হইতে আপনার! একটি বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করিবেন। 

: ও। এই বৃত্তির নাম--“রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি" থাকিবে। 

৪) বঙ্গভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচমাবিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের ভন্ত এই বৃত্তি 

গ্রুদত্ত হইবে। 

* -এই টাকা এ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত বিনয় ধাঁবু পারষদের হস্তে প্রদান করেন নাই। প্রতিবার পুরষ্কার প্রবন্ধের 
জন্ত ১২. টাকা গঞিঘদের হস্তে প্রদান করিয়া মা এবং তাঁহাতেই উপরিউত রক্ষার দেও! 
হইডেছে। 
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৫। পাশ্চাত্য নাছিতা হইতে গ্রুরদ্ধের বিষয় নির্বাচন, প্রাগ্র গ্রবঞ্ধ পরীক্ষা, বৃততি 

প্রদান প্রভৃতি কার্ধোর গন্ঠ আপনার! উপযুক্ত পাশ্চতা সাহিত্াভিজ্ু ব্যক্তগণের সমিতি 
গঠন করিবেন । 

৬। বৃত্তিগ্রাণ্ত প্রবন্ধ প্রকাশযোগ্য বনিয়। বিবেচিত হইলে প্রকাশের ব্যবস্থা 
করিবেন। 

ক ৭) এই দানপত্র আপনাদের প্রঙ্োক দক, কাযাবেখংণী তি মুদ্রিত পত্রিকায় 
উপযুক্ত স্থানে প্রতি বংপর প্রকাশিত হইবে এবং তাহার নীট এ্ি৪1 প্রবন্ধের 'নাম 

এবং প্রবন্ধলেখকে র নানধাম প্রতি বংসর মথারমে সনিবেশিত থাকিবে। 
রি 
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৭-৭-১১ শ্রীবিনষকুমার সরটার। 
২৬ স্থৃকিয়া টাট, কলিকাতা । সহঃ সম্পদ, বগাএ-সাহিতা-পরিধত। কলিকাতা ৃ  

গ্রবন্ধ ও বুণ্তিপ্রাপ্ত গ্রব্ধ লেখকের নাম 

বগান্দ প্রণন্ধ শণিপ্রাঞ্গ প্রবন্ধাধোখক 

১০১৯ “ওয়া উম্ওয়ার্থের কবিতা” শরযু্ত অঙ্ষরবুমার োষ বি এ। 

১৩২৪ «টেনিসনের ক্তায় কি পূর্ারযোগা শ্রবন্ধ না আসাগ 

শিক্ষা করা যায়।” পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই। 

১৩২১ এর এ রী শী।. 

১৩২২-২৩ এ এ ন। 

প্রতিমূর্তি ও চিত্রের তাপিকা 
মুর্তি 

১। রামমোহন রায়-- পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাগ শাস। বগক £ধ৪। 

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ঠ।সাগর --শ্রীযুক্ত গগন্ক্রনাথ গাকুর মহশগের এ্রদও। 

৩। মহ্র্ধি দেবেজ্্নাথ ঠাকুর-_্ীযুক্ত গগনে্জনাণ ঠ1৫ুর মহাশয়ের প্র । 

৪ হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় _-হেমচন্তর-স্থৃতি-রক্ষানমিতি কতৃক এও 

৫1 মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-_ শ্রযুকত নপিনপ্রকাণ গঙ্গোপাধ্যায় ক্ঠুক প্রদন্ত। 

চিত্র 

১। বঙ্ধিমচন্্র ্টগাখার-্যু দিবেনুন্দর এন্োপাধ্যায় ও যু পুরেনুজনদর 

এন্দোপাধ্ার় কর্তৃক গ্রদত্ত। 

২। দীনবন্ধু মিত্র প্রীযুক্ত চারৎন্দর মিত্র প্রভৃতি দীনবন্ধু বাধুর পুরগণ কর্তৃক গ্রদতু। 

৩। অক্ষয়কুমার দত্ত-_শ্রীযুক্ত মত্যেন্জনাথ দত নাশ কর্তৃক প্রদত্ত। 
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৪1 তুদেব মুঝোঁপাধায়- শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত । 

৫1 কালীগ্রসন্ন সিংহ--শ্রীযুক্ বিজয়5ন্্র সিংহ মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ব। 
৬। প্যারীটাদ মিত্র ( টেকীদ ঠাকুর )-_শ্রীযুক্ত চ।রুচন্ত্র মিত্র ও ভ্রাতৃগণ কর্তৃক প্রদত্ত। 

৭] চন্দ্রনাথ বন্থ--পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তত। 

৮। শ্রীশচন্দ্র জুমদার--/শৈলেশচন্ত্র মনরমদার মহাশয় কর্তৃক এদত্ত। 
৯। যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্--্রীযুক্ত বরদা প্রসাদ বনু মহাশয় কর্তৃক প্রদত। 

১০। রামতনু লাহিড়ী--৬পরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত । 

১১। কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরদ্ক -- শ্রীযুক্ত ত্র্ন্বকেন্বর রান গ্রদত্ত ফটো! হইতে পরিষদের 

বায়ে প্রস্তত। 

১২) আননদরাম বড়,য়া_ 7. শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্যোপাধ্যা়-দত্ত ফটে! 

১৩। মাইকেল মহুহদন দত্ত- - ঠ হইতে পরিষদে র ব্যয়ে প্রস্তত। 

১৪। রামগোপাল সেন--৮কালীগ্রস্ সেন কর্তৃক প্রদত্ত। 

১৫। মাননীয় মহারাজ স্তর শ্রীযুক্ত মণীন্দরচন্্ নন্দী--পরিষদের ব্যয়ে প্রস্থত। 
১৬1 রাজ। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাায়ণ রায় বাহাদুর-_-পরিষদের বায়ে প্রস্তুত । 

১৭। কালীরুষ্ণ ঠাকুর--জ্রীযুক্ত প্রফল্লনাখ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত । 

১৮1 রাঞ্জনারায়ণ বন্থ-_্রীযুক্ত গ্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত। 

১৯। ক্গেত্রপাল চক্রবর্তা-_তীহার স্বর্গ পুত কর্তৃক প্রদস্ত। 

২৪। উমেশচ্ বটব্যাল--শ্রীযুক্ত সঠোন্দ্রনাথ বটবযাল মহাশয় কর্তৃক ্রদন্ত। 

২১। ঈশানচগ্র বন্দ্োপাধ্যায়-_-কতিপয় বন্ধুর দত্ত অর্থে পরিধদের যদ্ডে প্রপ্তত। 

২২। স্ত্ামী বিবেকানন্দ__বেলুড় মঠাধিপতি মহারাজ ব্রন্মানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রদত্ত। 

২৩। মাইকেল মধুহ্দন দত্ব--শ্ীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত । 
২৪। রামমোহন রায়--পরিষদের বায়ে প্রস্থ ত। 

২৫। ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্কাসাগর-্-ভ্রীধুক্ত নারায়ণচন্্র বি্ারত্ব কর্তৃক প্রদত্ত। 
২৬। হুর্গাদান কর-_শ্রীযুক্ত রাধাগোবিল কর মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 

২৭71 রজনীকান্ত গুধুস্পরিষদের ব্যয়ে গ্রস্তত। 

২৮। রামদাঁস সেন--্রীযুক্ত মণিমোহন সেন ও শ্রীযুফ বোধিসখ দেন মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত। 

২৯। শিশিরকুমার ঘে।ষ__শিশিরকুমার-স্থৃতি-সমিতির অর্থে গ্রস্তত। 

৩৯। যোগেন্্রনাথ বিগ্াডুষণ-_ষ্ঠাহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রীযুক 
শচীজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত। 

৩১। আচার্য সতাত্রত সামশ্রমী সাহার পুপ্ শ্রীযুক্ত হিতবরত সামরদু মহাশয় কর্তৃক প্রদত্। 
৩২) প্রিয়নাথ চক্রবর্তী__তীহার ভক্তগণ কর্তৃক প্রন্ত। 
৩৩। বীরের পাড়ে-_তীহার পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাড়ে মাশ কর্তৃক প্রদত্ত। 
৩৪। কষচন্্র মুমদার--৬/শৈলেশচজজ নতুমদা য় মহাশয় গ্রদত। . 
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সাহিতা-পরিষৎ- প প্রি ক ১৩৯ 

হরিনাথ বিদ্ারত্ব -রায় শ্রীযুক্ত গোপাণচন্দ্র ব বাপাধায় বাছাছর গদত্ত। 
মিঃ ই, বি, হাভেল-_লীগগনেন্দ্রমাথ ঠাকুর মহাশয়ের গ্রদপ্ত। 
হরধ্যনভঙ্গ__শ্রীযুক্ত ললিতচন্্র মিত্র ম।শঘ্ কর্তৃক প্রদত্ত । 
মদন-ভন্ম- জীযুক্ত গোগেন্্রমোহন ঠাকুর মহাশন ৭৪ক প্রদত্ত। 
কতিপয় পুরাতন চিত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বন্দোপ!ধায় কক পগ্রদত্ত। 
মেরী কার্পেন্টারের অক্কিত ক্লিফ টন নগরে রামমোহন বায়ের সমাধি-ভ্রীযুক্ত শশিপদ 
বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক গ্রদত্ত। 

কবিরাজ গঞ্জাধর সেন করিরত্ব লালগে(লার বাজ। শ্রীনক যেনীন্্নাবায়ণ রায় 
বাছাহ্র গ্রদত। 

কেদারনাথ দত্ত--শ্রীযুক্ত সণ্চদানন্দ দত্ত-গ্রদত্ত। 
বরদাচরণ মিত্র- মিত্র মহাশয়ের পুত্রগণ কর্তৃক গ্রদত্ত। 

কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনে!দ- € হৈলচিত্র ) তর্ি'বিনোদ ম্মৃতিসভ। কর্তৃক প্রদৃত্ত। 

এ (ব্রোমাইড) এ এ 
বিগ্রদাস সুখোপাধ্যায় ( রোমাইড.), শ্রীযুক্ত অপরেশচন্ত্র সুখোপাধ্যায় কক প্রদতত। 

চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্গার (ভৈলচিত্র )- «মোহিনীনাথ নিশি কর্তৃক গ্রাদন্ত। 

রজনীকান্ত সেন ( তৈলচিত্র )--রজনীকাস্ত স্মতি-মমিতি কর্তৃক প্রদত্ত । 

অদ্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ( ব্রোস্বাইড )__ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্র্গারী কঠক প্রদ। 

গ্রফুললচন্ত্র মুখোপা ধ্যায়শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুধোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদ্। 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-মম্মিলন 
নবম অধিবেশন--যশোঁহর 

১৩২৩, ৮ই ও ৯ই বৈশাখ, ১৯১৬ ইং, ২১শে, ২১শে এপিল 

প্রথম দিবস, ৮ই বৈশাখ, শুরুণার 

সভাপতি-_মহামহো পাধ্যাক শ্রীযুক্ত ডাঃ মতীশচন্ত্র বিদ্যাভুনণ এম এ, পি এইচ ডি। 

গত বর্ষের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগ্রসাদ শাস্বী মহাশর মতাপতির আসন 

গ্রহণ করেন। 

১ 

হ। 

যশোরের শিব-সঙ্গীত-সমাজের সভাগণ কর্ভক একতান-বাদন হয়। 

মচামছোপাধায শ্রীযুত অজিতলাথ স্তায়রদ্ড কবিই্ষণ মহাশয় কর্তৃক “পননে। মি 

ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ পাঠ ও প্নান! দেশত আগনটৈররবটৈ র"--ইতাাদি প্লোকছার। 

সভাবর্ণন। করেন। 

৩। আধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিদেন শান্ত্ী মহাশয় কর্তৃক সস্হছাযায় বক্ৃতাপূর্ব মঙ্গলাচরণ 1-, 

“বেদান্েযু মারে কপুরুষং*-_ইত্যাদি। 



১২০ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

৪1 সিংহগন্বীপ হইতে দ্যাগত শ্রীযুক্ত শ্রমণ সিদ্ধ।এশাপ্রবিশারদ বিনয়াচাধ্য মহাশয় কর্তৃক 

“করুণ!শীতণহদয়ম্*-_-ইত্যাদ্দি পালি গাথ। দ্বার মঙ্গলাচরণ পাঠ। 
৫ | মৌলবী মেহদ্ধদ শহীহুল্লাহ এম এ, বি এল্ মহাশয় কর্তৃক *আউদ্ধ বিল্লাহিমিনাশ._-” 

ইত্যাদি মুসলমানধর্্মান্যায়ী শ্লে।কদ্বর। মঙগলাচরণ পাঠ। | 

৬। যশোহরের জেলাঙ্গজ শ্রীযুক্ত রায় পঙ্থজকুমার চট্টোপাধ্যায় বাহাঁছর, ৮ম সম্মিলনের 
সভাপতি মছামহোপাধ]ায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্সী, দ্বিতীয় সম্মিবনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভাঃ 

প্রফুন্নচ্ত্র রায়, নবম সন্মিলনের সভাপতি গহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্্ব বিদ্যাতৃষণ 

মছাশক, দর্শনশাথার সভাপতি মহামছোপাধ্যায় শ্রযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ, বিজ্ঞানশাখার 

সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন, ইতিহাস-শাখার লভাপতি শাযুত নগেন্দ্রনাথ পন্থ মহাশয়কে 
মালযদান করেন। 

৭। শ্রীযুত স্থব্রত চক্রবর্তী এম্ এ মহাশয় লিখিত *বাণীগীতি* নামক বাণীবন্দনা-গীত 

শ্রীযুক্ত কুমারঅধিক্রন মজুমদার বি এল মহাশগ্নের নেতৃত্বে তারা প্রসর বালিকাবিদ্যালয়েশর 

কতিপয় কুমারী ও বালক কর্তক গীত হয়। 

৮। শ্রীমতী মানকুমারী বস্থ মহোদয়! কর্তৃক রচিত প্বানীবন্দনা* গীতটি স্থানীয় শ্রীযুক্ত 
প্রমথনাথ রাঁয় চৌধুরী মহাশয় বর্তৃক গাঁত হ্য়। | 

৯। শ্রীযুক্ত ললিতচন্জ্র মিত্র এম্ এ মহাঁশয়-রচিষ্ভ *'যশে(র-সগীত” কলিকাতা দীনধামের 
গা়কগণ কর্তৃক গীত হয়। ্ 

১০। ছধ)াপক ্রীধু্ত মহেন্দরনাথ সরকার এম এ মহাশয় পসার্বাজনীন প্রার্থন।” 

করেন।--পস সর্ববষাং মঙগতং ভূয়া ইনি | 

১১। মহামহোপাধায় শ্রীধুক্ত হরগ্রসাদ শান্তা মহাশয় অভার্থনাসমিতির সভাপতি 

মহাশয়ের কে মাল্য দি%। সন্ব্ধনা কবেন। 

১২। অষ্টম সন্মিলনের সভাপতি মহামচেপাধযা শ্রীযুক্ত হর গসাদ শালী মঠাশয় কর্তৃক 

পন্রিলনের উদ্বোধন । ্ 

১৩। অভার্থনা-মমিতিন মগাপতি রায় শীধুক্ষ যছনাথ সন্ধুমদাৰ শাঞ্জবাতম্পতি মহাশয় 

কতৃক অভিভ।যণ পাঠ। 

১৪৭. সন্ভাপতি-গ্রস্তাব -প্রস্থথবক রায় শ্ীযুত পক্কঞ্গকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাছাছর, ্্ 

শ্রীযুত কেশবলাল রায় চৌধুরী ও ডাক্তার আব্দল গফুর সিদ্দিকী । 

১৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত ডাঃ সতীশচন্দ্ বিদ্যাতুষপ মহাশয় কর্তৃক সভাপতির আপন গ্রহণ | 

১৬।- এ্রীযুচ বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কর্তৃক আমাদের সআটু মহোদয়ের যুদ্ধে জয় কামনা 

নুতন রাজ প্রতিনিধি মহাশয়ের কাধভার গ্রহণে আনন্দ প্রকাশের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। 

সমর্থক--ডাক্তার আব্দ,ল গফুর সিদ্দিকী 

ঞ অনুমোদক--সিংছল দ্বীপবাসী অন।গরি ক ধর্মপাল। 

মফলে দা য়মান-হইয়। এই প্রস্তাবধর় গ্রহণ করেন। 
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১৭। যে সকণ নাক্কি সভায় উপস্থিত হইতে ন। পারিয়া সহান্থৃভৃতিস্থচক পন লিখিয়াছেন, 
সভাপতি মহাশয় কর্তৃক তাহাদের নামোলেখ। 

১৮। সভাপতি ও মভার্থন'-সমিতির সভাপতি কর্তৃক প্রীধুত রামেন্দ্রুন্দর ত্রিবেদী 

মহাশয়ের পত্র পাঠ। 

১৯। ৬ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের অকাল-যৃত্যুতে শোক-গ্রকাশ-গ্রান্তাব | 
প্রস্তীবক-_শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল। 

মকলে দণ্ডায়মান হইয়া 'প্রশ্তাব গ্রহণ করেন। 

২০। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত মহাশয় কর্তৃক ৮দুস্তঘী মহাঁশয়েব দৃস্থ পরিবারের জলা 

সাহা্য প্রার্থন| ৷ 

২১। অষ্টম সশ্মিলনের কাধ্যবিবরণ পাঠ ও গ্রহণ--্রীধুত রাঁখালরাজ রায় বি এ মহাশর 

উক্ত কার্ধযবিবরণ উপস্থিত করিলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

২২। প্রীমতী মানকুমারী বস্থু মহোদয়-লিখিত 'আবাহন” নামক কবিত। শ্রীমুত অশ্বিনী 

কুমার সেন কর্তৃক পঠিত হয়। 

২৩। রাস শরীয়ত বঞ্ছিমচন্ত্র মিত্র এম্ এ, বি 'খল বাহার কর্থুক “শো।ব-মঙ্গল” নামক 

কবিত। পঠিত হয় । 
২৪। শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ, এম আর এ এস মহাশয় কওক স্বাগত, 

নাৃছ্ছক কবিত। পঠিত হয়। | 

২৫। শ্লীযৃত হেমেম্ত্রগ্রসাদ ধোষ বি এ মহাশয় “আঁশাবলী+ নামক করি] পাঠ করেন 

২৬। মভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ পাঠ। 

২৭। বিষয়-নির্ব(চন-সমিতির অধিবেশনের স্থান ও সময় বিজ্ঞাপন। প্রথম দিনের সভা. 

ভঙ্গ হয়। 

&ঁ দিন সন্ধ্যার সময় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয়ের ভবনে শাদ্ধাসন্মিলন হয়। 

দূরবীক্ষধ-যোগে তার! দর্শনরূপ বৈজ্ানিক আমোদ সকলের বিশেষ গীতিপ্রধ হয় এতথঘাতীত 

যশোছর-সন্ষিলনী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে যশোরের “জারি গীত” হয়। অভ্যাগ ঠগণকে জলযোগ 

দ্বার! আপ্যায়িত কর। হইয়াছিল। 
রাত্রি ৭।০টার সময় হইতে ১১॥০টা পর্যন্ত বিষয-নির্বাচন সমিঠির অধিবেশন সন্মিলন-মণ্ডপে 

বসিয়াছিল। 

দ্বিতীয় দিবস 

৯ই বৈশাখ, শনিবার 

গ্রাতে বিভিন্ন বিভাগের অধিবেশন । 

সাহিত্য-শাখ|__স্থান-সম্মিলন-মগুপের উত্তরাংপ । 

সমক্__পূর্ববহ ৭ট| হইতে ১১ট1 এবং অপরাহু ২ট! হইতে ৩ট]। 

১৬ 
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সতাপতি --মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীধুজ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভষণ | 
সম্পাদক--শ্রীযুত মোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য । 

সভাপতি-বরণ--গ্রপ্তাবক-_পঞ্ডিত শ্রীযুত রাজেন্ত্রনাথ বিদ্যাভূষণ 
সমর্থক-শ্রীযুক্ত মোক্ষদাঁচরণ ভট্টাচাধ্য 

অনুমোদক--ডাং আব,ল গদ্র সিদ্দিকী 

মহাদহোপা ধ্যাঞ্স ভাঃ শ্রীঘুত মভীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতির গাদন গ্রণ করিলেন। 
সাহিত্য-শাখায় সর্বসমেত ৫০ট প্রবন্ধ আসিয়াছিল। তগ্মধ্য ৪টি পরিত্যন্ত হয়, ২১টি 

পঠিত হয় 

৯। 

৯ 
৩। 

৪ । 

৫ | 

৬ 

৭ | 

৮। 

৯ | 

১ 

১১। 

১২। 

১৩। 

১৪। 

১৫। 

১৬। 

১৭। 

১৮। 

১৯। 
১ গ 

১৪ । 

ও ২৫টি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। 

পঠিত প্রবন্ধ লেখক 

বাঁণী-বন্দন। (গীতি-কবিত| ) শ্রগোপালচন্দ্র কবিকুম্ুম 

সাহিত্যের ব্যবহার ভাঃ শ্রধুত রাধাকুমুৰ মুখোপাধানয় 
বাঙ্গাল! বিভক্তি “র।” “ক” 'রে* “কে*_ মৌলবী মেোহম্মর শহীহুল্লাহ 

সমালোচনার মান স্বরূপ শ্রীযুত বটুকনাথ ভট্টাচার্য এম্ এ 
যশোহরের সাচিত্য-সম্পদ্ » মোক্ষদ।চরণ ভট্ট।চাধ্য 

যশোহরের ভাষা ». বিপিনবিহারী বিগ্ভাতৃষণ 

বর্তমান ব্গ-দাহিত্য ও তাহার আদশ » কুমার আধক্রম মনুম্দার বি এ 

ভাব ও ভাষ » বিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ 

গ্রাম্য গাথ। ও প্রবচন-গ্রসঙ্গ » হরেকৃষ্জ কাব)তীর্থ 

মাতৃভাষার সাহায্যে ভারতে শিক্ষা! 

বিস্তারের উপায় * শ্যামলাল গোথ্বামী 
কবিবর ৮-কৃষ্ণচন্্র মভুমদার * আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ 
ভাষা-ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুনলমান » সেখ রেয়াজদ্দীন আহম্মদ 

“কারের বক্ত ত| » অবনীকাস্ত দেন সাহিত্যবিশারদ 
বৌদ্ধ ধর্ম ও পালি-সাহিত্য 

(পলি ভাষায় লিখিত )--শ্রধণ সিদ্ধার্থশান্ত্রবিশারদ বিনয়াচা্্য 

যশোহর (পদ্য) শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ 
মুসলমান ও “ঈ-সাহিত্য » ডাঃ আবছুল গফুর সিদ্দিকী 

বঙ্গদাহিত্যে দাঁশরথি রায়ের স্থান » ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য ক 
মৌলুদূ শরীক __আউজ. বিল্লাহে মেনাস্ 
সয়তানের বাজিম বিছ.মিল্ল[হুর রহমানের রহিম্__মুন্সী খয়েরা তুলল! সর্দার 
বাঙ্গাল! অক্গরের উৎপত্তি পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি 
মানবেক্ন খণভার ' শ্রীযুত অক্ষয়কুমার ঘোষ বি এল 
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পঠিত প্রবন্ধ 
বঙ্গভাষার বর্তমান অবস্থ। 
ও তাহার উন্নতির উপায় 

বাণী-গ্রশস্তি (কবিতা )-- 

আবাহন (কবিতা) 

রামকেলী ও শ্রীরবপসন।তন 

বৈষ্ণব কবিত। ও বাঙ্গালী কাৰ 

সাধু ভাষ! 
বঙ্গ-সাহিত্যে বৈষঃব কবি 

অর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ 

গ্রাম কৰি কানাইলাপ 

্ত্রীশিক্ষ। 
দীনবন্ধু নাট্য-সাঁহিত্য 

মডান্রের পাগ। 

অথা ( কবিতা) 

বঙ্গ-ভাষায় ব্যবহার-'বজ্ঞান 

বাঁঙ্গীল। সাহিত্য ও বাঙ্গালী 
হিন্দু স্ুসণমান 

পল্লীগ্রাম সন্বন্ধে শিম্মিত 

সম্প্রদায়ের কর্তব্য 

বাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষাতত্ 

সংস্ক ত ভাষার উৎপত্ত 

স্কত সাহিত্য ও বৈদিক যুগ 

বঙ্গভাষ। ও সাহিতা 

প্রাচীন কবিত'-সংগ্রহ 

অভিভাষণ (কবিতা ) 

একটি চিন্ত! 
স।হিত্যে সত্যের আদর্শ চাই 

গ্রবানী বাঙ্গালীর মাতৃভাষায় অনুধাগ 

্্ীশিক্ষা স্বন্ধে হই একটি কথ! 

অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় সভাভঙগ 

১২৩ 

লথক 

ৃ .. শ্রীযুক্ত প্রচক্মার 
নিয়লিখিত 'প্রবন্ধগুলি পঠিত বনিয়। গৃহীত হইয়াছিল,-_ 

শবুত জীব্ধেকুমার দত্ত 

ঞ্ঠ 

৯এদানাথ কাবাতীথ 

১শন্ত্র চরণস্তী 

ননোরদন গুহ ঠাকুরতা 

বাবেশ্বর সেন 
হরিধাস বিদ্যাবিনশোগ 

গ্বেদণথ দাশ গুপ্ু 

পূর্ণচঙ্ বায় 

গুর্যাকাণ্ত মিশু 

[সিেশ্বব মিং 

নকআ্রনাথ দাস 

স্থবেশচঙ্জ। বায় 

খোগেন্্রনাথ বম 

ম5দ ওয়াজেদ আলী 

রায় টুণীলাল নন বাহাছর 
এ রাজকুমার বেদ ভীথ্ 

?5 

হয়। 

দর্শন-শাখা 

১১ টাঁ-স্থান-জজ আদালত 

শ্রাযুক্ত। 

শীতণচন্তর চক্রবর্তা বিদ্যানিধি 
অভিলাধচন্ত্র কাব্যতীর্থ 

আদ্যনাথ কাব্যতীর্থ 

অঘোরনাথ ভটাচার্ধা 

লাঁপনচন্ত্র চক্রণন্তী 

প্রিয়ণাণ ঘোষ 
রেৰ্তীকান্ত বন্দযোপাধ্যার 

নিস্তারিণী দেবী 

সরলাবাল| মিত্র বি এ 

যুক্ত গ্রমথনাথ তর্ধভূষণ 



১২৪ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

সম্পাদক-_শ্রীযুক্ মহেত্রনাথ সরকার এম্ এ 
প্রথমে সন্ভাপঠি মহ!শয়ের অভিতাষণ পঠিত হয়। নিক্নলিখিত প্রবন্ধ গুলি পঠিত হয়): 

১। বেদান্তে মানবাত্মার স্বাধীনত! 

ও ধর্দ-জীবন লাভ শ্রীযুক্ত কোকিনেশ্বর ত্র।চাধা 

২। সাংখা-দর্শনে ক্রনবিকাশবাদ » শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী 

৩। সাংখ্য-দর্শনে নিরীশ্বর বাদ * কেদারনাথ ভারতী 

৪) তত সন্ন্যাস * ধীরেশচন্দ্র আচার্ধ্য 

৫। ন্যায-দর্শনে অনৃষ্টবাঁদ *» পঞ্চানন তর্কতীর্থ 

৬। ভক্তিযোগ » কমলকুষ্ণ শ্ৃতিতীর্থ 

৭। চতুরার্ধা সত্য | * মহাম্থবির গুণালক্কার ভিক্ষু 
৮। সংস্কার ও দুখ » বৈস্তনাথ কাব্যতীর্থ 

৯। লিঙগ-দেহ-রহস্য » রামসহায় কাব্তীর্ঘ, 
৯*। নব্যাদর্শন ব৷ অব্যক্তান্ভূতি » ডাঃ নগেন্্ন্দ্র সেন ৩ 

সভাপতি নহাশরকে ধন্তবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হয়। 

বিজ্ঞান-শাখা 
৭1০ ট| হইতে ১২॥* টা--স্থান--সবজজ বাহাক্ছরের এজলাস্ 
১। গত বর্ষে নির্বাচিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্ধ বি এস্সি, এফ জি এস্ মহাশয় সভাপতির 

আসন গ্রহণ করেন। 

২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গ্রবোধচজ্জ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় গত বর্ধের কার্ধ্- 

বিষরণ পাঠ করিলে উহ! সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 
৩। সভাপতি মহাশয় “সভ্য-সমাজের ক্রমবিকাশ” নামক অভিভাষণ পাঠ করেন। 
৪1 ২০ টি প্রবন্ধ পাওয়। যায়, তন্মধ্যে ২ টি পাঠের অযোগা বিবেচিত হয়। 

পঠিত প্রবন্ধ লেখক | 
হিন্নু জ্যোতিহ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ বি ই 

হিন্মুজ্যোতিহ «৪ কালীনাথ মুখোপাধ্যায় বি এল 

৩ সাহিত্যে জ্যোতিষ » রাধাগোবিন্ন চন্্র 
আমাদের কৃষি ও অর্থশানর » গ্রকাশচন্জ সরকার বি এল্ 
ইউক্লিডের প্রথম শ্বীকার্ধ্য » যোগেন্দ্কুমার সেন পণ্ড 

৩৬ গণিতের ভিত্তি » দেবগ্রসাদ ঘোষ এম্ এ 
আধুর্বেদীর় শারীর-তন্ব » কবিরাজ উধানাথ কাব্যতীর্থ 
মগরাহাটের পশ্চিমের লাল কর্ম . * স্থরেশচজ্জ দত্ত এম্ এস্সি 

৯. প্লেসের্টি পিরাস্ তামুলিকাম্ কস্মাটের 
| অবস্থিতি সম্বন্ধে ্তব্য » হেমচজ্জ দাশগুপ্ত এম এ 



সাহিত্য-পরিষত-পপ্িকা ১২৫ 
পঠিত প্রবন্ধ লেখক 

১০। ভারতের শ্রমশিল্প সন্ধে কয়েকটি কথা! এ্রধুক্ত সতীশচন্্র দাশ গুপ্ত বি এ 

১১। রঞ্জন আলো * মেঘনাদ সাহা! এম এস্পি 
১২। রজত-মিশ্রিত গীন্ ধাতুর 

বিশ্লেষণ-প্রণাপা ». উম।পতি বাজপেয়ী এম এ 

১৩। সমাস্তর বল, বল--সমান্তরেরই বিশেষ | 

উদাহরণস্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে, এই সব্বন্ধে আলো্ন।  অধাপক হক জগছিন্দু যার 
১৪। জুলের (19019 ) পরীক্ষায় উষ্ণভার পরিমাপ 

নির্ধারণ করিবার একটি প্রণালী ন ্ 
১৫। আপেক্ষিক উদ্ণত, অন্চুত উষ্ণত। 

প্রভৃতি বাহির করিবার একটি ণৃতন প্রণালী রণ 
১৬। পোনঃপুনিক সংখ্যার কতকগুলি ধর্ম সবে 

আলোচনা রণ রী 

১৭। চাউলমুগরার তৈল শ্রীযুক্ত প্রবোধচশ্্ চট্টোপ|ধা।য় এম এ 

১৮। জীবিত পদর্থের রাসায়নিক অংশ ») থগেক্জনারায়ণ মিএ বি এ 

শেষোক্ত প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়! গৃহীত হয়। 

ইতিহাস-শাখা 
প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা এবং অপরাহ্ন ১।০টা হইতে ৪14)! পর্ান্ত। 

স্থান__সন্মিলন-মণ্ডপের দর্গিপাংশ। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্ত্রনাথ সমদার মহাশয়ের গ্রপ্তাবৰে এবং শঘুত ধেরনাথ রায় 

মহাশয়ের অনুমোৌদনে এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুত নগেশ্রনাথ পথ পাগাঝিগামহাণৰ মহাশয় 

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাহার “সখোধন” পাঠ করেন। নিমলিখিত প্রবন্ধ গুলি 

পঠিত হইয়াছিল 3-. 

প্রবন্ধ ণেখক 

১। অজয়তীরবর্তী প্রতিহাদিক সম্পং মহ|বাজকুনার শব মভিমানিজন চঞবত্তী 

২। আসামরাজের বাঙ্গালী গর, » পর্ানন ভট্টাচাধ্য 

৩। অর্ধ বেদের প্রাচীনত্ব » কেদারনাথ ভারতী 

&। গঙ্গার » বিনোদবিহারী রার 

৫। ঘোড়ানাচ গ্রামের দে-পাল রাজা , অঘোরনাথ ভট্টাচার্ধা 

৬ জীবন-সংগাম ? * বিজয়লাল দত্ত 

৭ তাপপী রওসন আর! * ডাঃ আবাল গফুর সিঙ্দিক 

৮1 তীর্ঘবিবরণ (বঙ্গের) | * হহেন্রচজা রা 
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প্রবন্ধ 
৯। দগুভুক্তির গ্রৰ্ৃত অবস্থান 

১০। ধন ও ভোগ ( অর্থনীতিবিষয়ক ) 

১১। পাটলীপুত্র ও ভারতে জরৎুস্্রীয় রা্গবংশ 
১২। পাতালভেদী রাজবাটা 

১৩) প্রাচীন চীন ( শিক্ষ। ও সাহিত্য ) 

১৪। প্রাচীন মুসলমানগণের সংস্কৃত চচ্চ। 

১৫। বুদ্ধদেবের *অর্থকথাঃ বিষয়ে কয়েকটি কথ। 

১৬1 বেলগ্রমের লড়াই 

১৭। মুদলমান-সভ্যতা সম্বন্ধে যৎকিধি্ং 

১৮। মৌখরি-রাঁজবংশ, 

১৯। মৌর্ধা চঞ্্ণ্ধ জৈন ছিলেন 

২৬1 যশোহর 

২১। যশোহরের আয়োজন 

২২। যশোরের প্রাচীন কা্তিস্তস্ত 

লেখক 

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন 
* অক্ষয়কুমার সরকার এম্ এ 

» রাখালরাজ রায় বি এ 

» গোপালচন্দ্র কবিকুন্থম 

» মণীক্্রভৃষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ 

* গণপতি রায় বিচ্ভাবিনোদ 

» মহান্থবির গুণানক।র 

» হরেক মুখোপাধ্যায় 

» মোহম্মদ কে চাদ 
» ননীগোঁপাল মজুমদার 
» পদমরাজ ব।ণীবাল! (জেন) 

» রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন 

* সতীশচন্দ্র মিত্র 
* হীরালাল ভষ্টাচাধ্য 

২৩। যশোহরের ফৌঞ্জদার নরল্লা থা » অশ্থিনীকুমার সেন 

২৪। সেনহাটির প্রাচীন কীঙ্ি ী রী 
নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়,__ 

১। ইতিহাসে অসতোর প্রচার শ্রীযুক্ত নুদর্শনচন্ত্র বিশ্বাস 

২। একটি বিশ্বৃত রাজ্য » সনস্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় 

৩। কালীর * প্যারীশঙ্কব দাশগুপ্ত 

৪। গয়া-কাহিনী » অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

৫। চাণক্যদমিতি * যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 

৬। হুর্শূল্যতার কারণ » রাখালরাঞ্ রায় 

৭। নদীয়ার প্রত্বসম্পদ্ বালোস| রাজার গড় » প্রফুল্লকুমার সরকার 

৮। প্রাচীন রাজগৃহ » যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 

৯। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যুগ » শীতলচন্্র চক্রবর্তী 
১০। সন্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার জাতীদ্ন চিত্রের নমুনা » বৃন্দাবনচস্ত্র পৃততু্ড 
১১। সলিম! সুলতান বেগম * ব্রজেক্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

১২। সারনাথ সংগ্রহ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিং » বুন্দাবনচন্ত্র ভট্টাচাধ্য 

১৩। রাজ! সীতারাম রায় » বরদাকাস্ত দে 
ৃ | সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়! সভাতঙগ হয়। 
সাহিত্য-শাখার কাজ শেষ হইলে পুনরায় বিষয্-নির্ববাচন-সমিতির অধিবেশন হয়। 
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সাধারণ সভা 

অপরাহ় ১টার সময় আর 

১। সভাপতি মহাশয় নিয়লিখিত সাহিত্যসেবী ও সাহিত্-বন্ধর পরলোকগমনে শোক 

গ্রকাঁপের শ্রীস্তাব উপস্থিত করেন। ( ক) সতীশগন্র চক্রবর্তী, ( খ) বরদাঁতরণ মি এম্ এ, 

(গ) রাজচন্ত্র চন্দ্র এম এ, (৭) ডাঃসভীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, নি এল (এলাহাবাদ), 
(৪) মম্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১90 1201601, 4৯513, 718011,(চ) মহেশচন্দ্র বিশ্বাস 

তর্কবাগীশ (মানকর ), (ছ) কান্তিচন্্র রাট়ী (হুগগি), (জ) রাগ কাপিকাদ।স দত্ত 
বাহাছুর €( কপিকাঙ।), (বৰ) গোলাপচন্ত্র সরকার শাস্তী (কনিকা 1), €(%) মহেশচন্তর 

ষ্ায়রত্ব ( পাফ়রাডাঙ্গ।, রংপুর ), (ট) রায় লক্ষ্মীনারাণ আঠা, (১) আবুল রিম খ 

চৌধুরী, (ড ) যত্ীশচন্ত্র সমা্পতি ( কলিকাত ), (০) জ!নকীনাথ গু এম এ, বি এল 
( কলিকাতা ), (৭) অন্বিকাচরণ গুপ্ত (কলিকাতা), ( ত) ধীরেন্দ্রনাথ দ9 ( ক্কাত। 1 থে) 

রায় দেবেন্দ্রনাথ দত্ত বাহার (হাতোয় ), দে) বিহারীলাল রায় কবির বি এ, (ধ) অমরেজ্- 

নাথ দত্ত কপিকাত|, (ন) উপেন্দ্রকিশোর রাঁয় চৌধুরী বি এ, (গ) দীলমহম্বদ, (ফ) ব্যোমকেশ 

মুস্তফী, (য) শরচ্ন্দ্র শাম্মী, কলিকাতা । সকলে দণ্ডায়মান হইয়। এই প্রপ্তাব গ্রহণ করেন। 

:.২। সভাপতি মহাশয় শ্রীফচ আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ মহাশয় কক আনীত 

৬কৃষ্ণচন্ত্র মজুমদার মহাশয়ের কতিপয় অপ্রকাশিত পাপিপি প্রদর্শন করেন। 

৩। নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইল,-_ 
(ক) দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় কৃষি ও গোরক্ষা সন্বন্গীপ্ন পাঠ্য পু* নির্বাচিত 

করিবার জন/ শিক্ষা-বিভাগের নিকট বঙগীয়-সাহিত্য-সন্মিপন হইতে আবেধন প্রেরিত হউক 

এবং কৃষি-সাহিত্যের পুষ্টির জন্য বঙ্গীয় সাহিত্যিক-মগুলীকে অস্থরোধ করা হউক। 

প্রস্তাবক--সভাপতি। 

(খ)(১) ধবেশিক! হইতে ৰি এ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরাঞ্জি ও সংগত ভাবার গ্থায় বাঙাল! 

তাধার, বাঙ্গাণা-মাহিত্যের পঠন-পাঠনের এবং ইংরাঙ্জি ও সংস্ক ত ভাষায় পরীর স্টার বাঙ্গালা 

ভাঁধারও পরীক্ষ! গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিএ শ্রেণীর পাঠামধ্যে বাঙ্গাল! ভাষ। 

ও তংসংক্রা্ত ভাষা-বিজ্ঞান সন্িবিঞ্ট করিতে হইবে। 

(২) প্রবেশিক। ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরান্ধি পাহিত্য ব্যভীত অন্ান্ত বিষয়ক 

প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছ। করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পারিবে। 

(৩) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা! করিলে কেনে বাঙ্গাল! ভাষায় অধ্যাপনা করিতে পারিবেন। 

(৪) বাঙ্গাল। ভাষা ও তৎসংক্রাস্থ ভাষা-বিজ্ঞান এম এ পরীক্ষার অন্ততম বিষঙ্গকূগে 

নির্দিষ্ট হইবে। অগ্থান্ত গ্রাক্কত ভাষাও এই পরীক্ষায় শিক্ষার বিষয় বলিয়! গণ্য *ইবে। 

(৫) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান গুড়তি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বাঙাল! ভাবায় বস্তুত! 

করাইবার ও সেই সমস্ত বক্তৃতা গ্রস্থাকারে ছাপাইবার বাবস্থ! করিতে হুইবে। 



১২৮ লাহিত্য-পরিষত-পঞ্রিকা 

প্রস্তাবক-_-শ্ীধুক্ত প্রমথনাথ বন্গু বি এস সি 

সমর্থক-- , হেযমচন্ দাশগুপ্ত এম এ 

(গ) যশোহর জেলার কথিত ভাষা বিগত অর্থ শতান্দী কালমধ্যে পরিবর্তিত হইয়াছে 

কিন! এবং হুইয়ী থাকিলে তাার গতি কোন্ দিকে হইতেছে এবং তাহার গঠন কিরূপ হইতেছে, 
তাহ! অনুসন্ধান করিবার নিষিত্ত যশোহরবা(সগণের উপর ভার অর্পিত হউক । তীহার। 

তাহাদের অন্যসন্ধানের ফল বঙ্গীয়-সাহিত্য-সন্মলনেয় দশম অধিবেশনে উপস্থাপিত করুন। . 

প্রস্তাবক---সভাপতি। 

€ঘে) নিরলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়। আগামী বর্ষের € দশম বর্ষের ) সম্মিলন-সাধারণ- 

সমিতি গঠিত হউক । € তাপিক! পরে দ্রষ্টব্য ) 

প্রস্তাবক- _জ্ীধুত হেমচন্্র দাশগুপ্ত 

সমর্থক--, যোগীন্ত্রনাথ সনান্দার 

"অতঃপর শ্রীধুক্ত বিপিনচজ্জ পাল, মহামহোপাধ্যায় শ্ীফুভ প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মোহচ্মদ 
“শহিহ্ল্লাহু এম্ এ, বি এল ও শ্রীযুত শডীন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় ঘি এল মহাশয়গণ সমাগতগণের পক্ষ 

হইতে হশোঁহরের অভ্যর্থনা-সমিতিকে ধন্যবাদ অর্পণ করিলেন ও শ্রীযৃত রাঞ্জ্রেনাথ বিদ্যাতৃষণ 
মহাঁশর অভার্থনাসমিতির় পক্ষ হইতে সদস্যগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। 

শীত ললিতচঞ্জ মিত্র মহাশয় জানাইলেন যে, যশোরে বঙগীয়-সাছিত্য-পরিষদের একটি 
শাখা স্বাপনের ব্যবন্থ। হইয়াছে । 

শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় আগামী বর্ণে বীকীপুরে বঙগীয্-সাহিত্য-সম্মিলনকে 

নিমম্ণ কফরিলেন। 

মাননীয় শ্রীযৃত ব্যোমকেশ চক্রবর্থী মহাশয় সাধারণ সভাপতি মহাশয়কে ও বিভিন্ন শাখার 

সপ্তাপতি মহা শয়গণকে ধন্তবাদ দিলেন। অতঃপর সভাভঙ্গ হইল। 

সম্মিলন-সাধারণ-নমিতি 
দশম ও একাদশ বর্ধ 

এ কলিকাত৷ 

আচার্য শ্রীযুক্ত অগদীশচজ বনু * মাননীয় বুঁমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্্র সিংহ 
অহামহোপাধ্যায় ভীষুক্ত হর প্রসাদ শাস্ত্রী ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 1 

ভ্রীযুক সার়দাচরণ মিত্র | » পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় * 
মাননীয় ডাঃ শ্রীবুক্ত দেবপ্রাসীদ সর্ধাধিকারী » হরেশচন্ত্র সমাজপতি * 

ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্নতন্্ সায় » হেযেন্ু প্রসাদ ঘোধ * 
ধহামহোপাধ্যায় ভাঃ সতীশচজ্জ বিদ্যাতৃষণ » নলিনীরঞ্রন পণ্ডিত * 
রান দীযু্ত সাজেজ্চজ শান্জী মৌলবে মণিরজ্জমান 
ভীধুক প্রফুদনাথ ঠাকুর - : ২ মৌলবি মহন্মম আকরাম খ 

সু 



সাহিত্য-পরিধৎ-পঞ্জিকা 
মৌলৰি জর মহমদ 

শ্রীযুক্ত খগেন্্রনাথ 5টোপাঁধ্যা য় 

চাক্চন্্র বনু 

বিপিনচন্ত্র পাপ 
চিত্তরঞ্জন দাশ 

-শচীন্্রনাথ মুখোপাধ্য।য় 

নগেন্্রনাথ বন্থ 

গণপতি রায় 1 
শশধর রায় 

যতীশচন্ত্র ঘোষ 

প্লধর সেন 

হাওড়! 

ছর্গাদাস লাহিড়ী 
অক্ষয়কুমার সরকার 

অননদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

প্রমথনাথ সেন 

আশুতোষ দাশগুপ্ মহলাননীশ 

হুগলী 

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 

কুমার ক্ষিতীন্দ্রদেব রায় 

লক্মীনারাস্ণ চট্োোপাধ্যায় 
নদীয়। 

মহারাজ শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশ$ন্্র রায়বাহাছুর 
শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন 

হ্মচন্দ্র সরকার 

ভবেশচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 

চন্্রশেখর কর. 
মুব্সী মহম্মদ জমীরু দিন 

আশুতোষ রায় 

মোজাম্মেল হক 

..-. খুলনা 
কালীপ্রসর দাশখপ্ত 

.১ সতীশগজ মিত্র 
অখিনীকুষার. সেন | 

১২৯ 

শ্রীযুক্ত জগৎ প্রসন্ন রা 

চি যতীন্ত্রমোহন সেন 

মোহম্মদ খয়ল্লা তউল্ল।. 

ববিশাল 

দেবকুমার রায় চৌধুরী 

শিবারণ৮স্ দাশগপ্ত 

প্রতাপচন্্র সুখোপাধ্যায় 

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরত। & 

দরিদপুর - 

আনন্দনাথ রায় 

মৌলনি রওশন আলী চৌধুরী 
ঢাক! 

অবিনাশচজ্জর মজুমদার 
উপেন্দ্রচন্ত্র গুছ 

অনুকূলচন্ত্র সরকার 

নলিনীকান্ত ভট্রশালী 

যে।গেন্দনাথ গ€ 

যশীন্রমোহন রায় 

অবশীকাস্থ সেন 

২৪ পরণণ। 

মৌলবি মোহম্মদ কে, টা 
ডাঃ আব ল গফুর সিদ্দিকী. 
মৌলবি মোহম্মদ সহীছুল্ল 

শ্রীযুক্ত হরবিলাস সিকদার 
চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

ভুজনগধর রায় চৌধুরী. 
হূর্য্যকাস্ত মিশ্র 

সতীশচন্দ্র ঘটক 

বর্ধমান 

মাননীয় মহারাঁজাধিরাজ বাহাছুর 
রাজ! শ্রীযুক্ত বনবিহারী কপুর 
শ্রীযুক্ত গ্যোতিঃ প্রসাদ পিংহ 

.কালীগ্রদক্ন বন্যোপাধ্যায় 

» ডঃ উপেক্জনাধ লাগ." 
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জরীযুক্ত সন্তোষকুমার বনু 

» শ্রীহর্য যুখোপাধ্যার 
» দেবেজ্রনাথ সরকার 

» দেবেশ্রনাথ মিত্র 

» ক্ীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় 

» মহারাজকুমার মহিমানিরঞন চক্রব্তী 
৮ নির্মলশিব বঙ্গোোপাধ্যায় 

» শিবরতন মিত্র 

« তারকচন্দ্র রায় 

বাঝুড়া 
সীযুক্ত'উপেক্্নাথ দাস 
১ বমস্তরঞন রায় বিহবভ 

» রামানন! চট্টোপাধ্যায় . 

মেদিনীপুর 
রায় শ্রীযুক কৃষ্ণচন্দ্র গ্রহয়াজ 

শ্রীযুক্ত মনীধিনাথ বসু 
» মহেজনাথ দাস 

» সতোজ্রনাথ বনু 

» ক্ষিভীশচজ্ চক্রবর্তী 
» ভাগবতচজ ঘাস 
» জ্ঞানেন্্নাথ চট্টোপাধ]ায 

রাজা ভ্ীীযুক জগদীশ ধঝলদেব 
মুর্শিদাবাদ 

মহারাজ নার মণীচ্ নন্দী 
ত্বক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 

» বক্জেখবর বন্যোপাধ্যায় 

» দেবেজনাকাযণ রায় 

» ছূর্গাদাস রায় 
যশোর 

প্রীযুক রায় পজকুমার চটোপাধ্যায় 
মাননীয় শ্ীযুক 'বোমকেশ চক্রব্তী 

রায় » বছসাধ ম্ুহদার বাছাছর 

»  সতীশক্ স্না : .. 

শ্রীযুক হেমেক্্র্রসাদ “ঘোষ 

»  হীরালাল ভট্টাচার্য 

»এ প্রীশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় 

». বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় 

«  অবিনাশচন্্র সরকার 

»  গিরিজাগ্রসম্ন চট্টোপাধ্যায় 
»  মনোমোহন চক্রবর্তী 
এ স্থুরেম্্নাথ ঘোষ” 

». রাজেজনাথ বিদ্যাতূষণ 
*এ কেদারনাথ ভারতী 

»  শচীন্দ্রভূষণ ঘোষ 

হবিবর রহমান 

মুন্সী মহম্মদ কাদেন 
শ্রীযুক্ত খগেন্ত্রনাথ মিত্র 

»» গোপালচজ মুখোপাধায় 

কাছাড় 

» ভুবনমোহন ভট্রাচার্য/ 

*৪ জগরাথ দেব 

গৌহাটা 
» পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য 

». বনমালী বেদাস্ততীর্থ 

*« চ্মুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

« হেম্চজ্জ দেব গোম্বামী 

*» ভুবনমোহন সেন - 

» কাশীচরণ সেন 

১ আশুতোষ চট্রোপাধার 

গোয়লপাড়া " -'. 

” রাজ প্রতাপচজ্ বড়ুয়া 

* দ্বিজেন্দ্চন্ত্র চক্রবর্তী : 
কুচবিহার 

কুমার শ্রীযুক্ত নিতোজ্রনারায়ণ 
শ্রীযুক্ত কোকিলেম্বর ভষ্টাচার্ধ/' 

চৌধুরী আমানত উল্ন। আহম্মদ 

আদল হালি “ " 
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মৌলৰী দীন যহদ্মাদ 

রঙ্গপুর 
শীযুক্ত সুয়েস্্চন্জ্র রায় চৌধুরী 
মছমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাদবেশ্বর তর্করস্ব 

প্রযুক্ত পূর্েন্দুমোহন সেহানবীশ 
» রা মৃত্যুজয় রায়চীধুরী বাহাছর 

সেখ রেয়াজুদদিন আহাম্মদ 

রায় শ্রীযুক্ত শরচ্ত্জ চট্টোপাধায় 
সেখ ফজলল, করিম 
খান বাহাদুর মৌলৰি তপলিমুঙ্দিন 

ময়মন সিংড 

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ 1 

শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী 
রাজ! শ্রযুদ্ জগংকিশোর আ চার্ধ্য চৌধুরী 

» কেদারনাথ মজুমদার 
নবাৰ মৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী 

মেক আবছুল জব্বর 
. ত্রিপুর। 

কুমার শ্রীধুক্ত স্থরেশচন্্র দেববর্ধা 
কুমার শ্রীবুক্ত নব্বীপচন্ত্র দেববর্্দা 

-* অনুকূলচজ রায় 

» . মুহেক্দরচন্্র রায় 
»  রজনীনাথ নন্দী 

নোয়াখালী 
”  নহেম্্কুমার ঘোষ 

আবুল ওয়াহেদ 
আবছল বারিক 

ষ্টগ্রামদা. 
রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্জ্র দাস 1 - 
»॥ ১) মবীনচন্র দত্ত 

»» শশান্ধমোহন সেন 

৪ বিপিনবিহারী নন্দী 

»  অ্রিপুরাচরণ চৌধুরী 

॥ মুন্শী আবছল করিম 

শ্রীযুক্ত জীবেন্ত্রকুমার দত 

পার্বত্য চট্টগ্রাম 

জীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোধ 

যুক্ত রঞঙ্জনীরঞ্জন দেব 

॥১ অপুর্বচন্ত্র দত্ত 

»» - অ্াত্তচরণ চৌধুরী 
বগুড়া 

শ্ীযুক্ত সুরেশশ্র দাস গুপ্ত 
৪» হরগো পাপ কু 

॥॥ বেণীমাধব চাকী 

»» ম্ুরেশচন্দ্র ভট্টাচাধ্য * 
মৌলবি মিয়াজুর্দিন 

এ যতীন্দ্রমোহন রায় 

পাবনা 

শ্ীযুস্ত সতীশচন্ত্র রায় 

» রণজিৎচন্্র লাহিড়ী 
* সীতানাথ অধিকারী 

দিনাজপুর রর 

মহারাজ সার শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ 
রার বাহাহর 

শ্রীযুক্ত যৌগেশচন্দ্র চক্রবর্তী 

এ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারদ্ব 

, রামচন্দ্র সেন 
মৌলবী একেমুদ্দীন আহাব্মদ 

রাঁজসাহী 
মহারাজ শ্রীযুক্ত অগদিজ্নাথ রা 

কুমার শ্রীবুক্ত শরৎকুমার রায় 
শীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রে 

». রমাপ্রসাদ চদা 

» রাধাগোবিন্দ বসাক 

* পঞ্চানন দিয়োগী 
» গিরিজামোহন সান্তলি 

মজীবর রহমান 
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মালদহ শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ-. 
শামুক ইরিদ।স পালিত কাশা 

রঃ রজণীকাণ্ত চক্রবশ্তা শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (3) 
১» খিপিনবিধানী ঘোষ এ. ণলিভমোহন মুখোপাধ্যায় 

পুর্ণিয়া * গিরীন্্রনাথ ভট্টাচার্য »॥ জ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য ” মোক্দাচরণ ভট্টাচার্য 
» রায় নিশিকান্ত সেন বাঠাগুখ | গর ৃ 

ভাগলপুর শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার শীযুক্ত মপীন্দ্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মুঙ্গের 
” কৃষ্ণপিহারী গুপ্ত শ্রীযুক্ত হেমচন্্র বন্ * মহাশন় তারকনাথ ঘোষ * রাচী 

. কটক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্ধু শীযুক্ত রায় যোগেশচজ্্র রা দিল্লী 
,. *. বিপিনবিধারী সেন শ্রীযুক্ত ললিঞ্চমোহন চট্টোপাধ্যায় 

মানতৃম » পুরুয্লোতন সিংহ 
শুক হরিনাথ ঘোষ * সরোজনাথ বাগচী » কেকত্রনাথ সেন গুপ্ত রা 

বাবীপুর রা পুর্ণেনুনার নিও শরীক বিমলেন্দুকুমার মুখোপাধ্যায় 

তীয় বছনাথ সয়কার পিই হার 
১.০» যোগীন্্রনাৎ সমাদ্দ(র . ফী? মা ০৬ জাননা | ” অতুলকষ্ণ মুখোপাধ্যায় 

. নরেশচন্ সিংহ 0 কাণপুর 

রায় সাহেব ভূবনমোহন চট্রোপাধাায় শীযুক্ত সরেন্্নাথ সেন 
অুরানাথ সিংহ * শচীজ্জনাথ ঘোষ 

* চিহ্নিত সভ্যগণ একাদশ বর্ষের জন্য নুতন নির্বাচিত হইয়াছেন। 
1০ 2.8 ০ পাির্ধাচিও হয়েন নাই। 
$. ১. -সভ্য দশম বর্ষে মুঙ্গেরের সভ্য ছিলেন। 

. *: ০ সভ্যগণের দশম বধে মৃত্যু হইয়াছে! . 
0১) ১ সভ্য পুর্বে কলকাতার ঠিকানায় ছিলেন। 

০০ এ 



' বঙ্গীয়-সাহিত্য-নম্মিলন-_-দশম অধিবেশন 
| বাকিপুর 

প্রথম দিন 

৯ই পৌষ ১৩২৩, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯১৬, রবিবার 

স্থান-_পাশী রিপন থিয়েটার 

' সঙাপতি--সার শ্রীযুস্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরম্বতী, াস্রবাচস্পতি, 
কে টি, এম্ এ, ভি এল্, ডি এস্পি, সি এস্ আঁই ইত্যার্দি: 

গত বর্ষের সভাপতি মঞানহোপাধ্যাস় যু ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃষণ মহাশঙস পা 
আসন গ্রহণ করেন। - 

১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে. ডিও আবাহন-সঙ্গীত-_"ম্বাগত সারদা- ০ ব্জ- 
রত্র'সার”-- স্থানীয় যুরকগণ কর্তৃক গীত হয়। . 

, ২। নবদ সম্মিলনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রাযুক্ত ডাঃ সতীশচন্্ বিস্তাতৃষণ টা 

সভার উদ্বোধন। 
৩। সম্মিলন-পারচালন- সমিতি তির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় বতীন্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বর্তৃক 
অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের সহাম্ভূতিন্চক প্র ও টেলিগ্রাম পাঠ 

৪1... শযুক্ত বসস্তকুমার, চট্টোপাধ্যায়. রচিত 'বিহার-মঙ্গগ' সঙ্গীত-_-"পড়িল যে দেশে 

জ্ঞানগরিমার প্রথম অরুণ আলোককর”-_গারক স্থানীয় যুবকগণ। 
৫। শ্রীযুক্ত নিত্যাগোপাল বিগ্যাবিনোদ মহাশয়-রচিত “বাণী-বপ্দনা” নামক সংস্কৃত 

কবিত1--"্দরিদ্র-সাহিত্যিক সুুবৃন্দৈঃ *__ইতআদি পাঠ। 

৬ অভ্যর্না-সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রা পুর্েশ্গুনারায়ণ সিংহ বাহাছুর এন এ 

বি এল. মহাশয় কর্তৃক ভাতিভাষণ পাঠ। : ,. 
৭) শ্রীমতী মানকুমারী বন্থ মহোদয়ার লিখিত “সরহ্বতী-প্তোত্র” নামক কবিত পাঠ | 

পাঠক শ্রীযুক্ত মাখনলাল দত ।.. "নমোনমে! ভকত-বৎদল।” ইত্যাদদি। 
৮। লভাপতি বহার মথুরানাথ সিংহ বি এল. 

: ঈমর্থক--মাননীয় মহারাজ সার মণীল্রচন্ত্র নন্দী বাহাছর 

: অনুমোদক শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ বি এল. 

৯। মাননীয় বিচারপতি সার আশুতোব পানাহার সরস্বতী মহোদয় সভাপতির আসন 

গ্রহণ করিলেন। 
১৯। সভাপতি মহাশক (আতিভাবণ পাঠ করিলেন। 

' ১1. স্ীনুক্ত 'ললিতচজ দির অন্ এ মহাপয় “কর্তৃক গত বর্ষের: বশোচর সম্মিলনের কার্য. 

নাসিক সর্ধসন্মকি্ংম গৃহীত কইল |... ইত ১৪৮ -885815. শ 



১৩৪ সাহিত্য-পরিধৎ-পঞ্জিকা 

১২। শ্রীযুক্ত জানান চট্টোপাধ্যায় মহাশয়লিখিত “বাঙ্গালা নামক কবিতা পাঠ-_ 

"পু্জিতে বাঁণীর চর়ণ-কমল ভক্ত পূজারী বেশে ।” 

১৩। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় লিখিত *বাণী-বন্দন।”. নামক কবিত। পাঠ-_ 
“পুণাক্ষেত্র পাটলিগুতে অসিগাছি আজ সব ভ্রাতা_ “ইত্যাদি । 

১৪। নিয়লিখিত সাহিতাসেবক ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণের পরলোকগমন জন্ত শোক 

প্রকাশের গ্রন্তাৰ গৃহীত হইল। 
কে) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বি এ, (খ) চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি ও, (গ) লালমোছন 

বিদ্যানিধি, (ঘ) গপপতি রায় বিদ্যাবিনোদ, (ড) তুকনচন্ত্র সুধোপাধ্যায, (5) রজনীকান্ত 

চক্রবর্থা, (ছ) ক্ষীরোদচন্্র রায় চৌধুরী এম্ এ, (জ) বিহবারীলাল গুপ্ত সি এস, (ঝ) মোহিনী- 
নাধ বিশি, (ঞ) হেমেজ্মোহন বনু, (উ) রগিকলাল রার। 
71১৫1 শ্রীযুক্ত গ্ুরেশচজ্য সমাজপতি মহাপয শ্রীযুক্ত রামেন্্রন্ন্দর হ্িবেদী মহাশয়ের পত্র 

পাঠ করিলেন। তল্লিখিত নিম্নোক্ত ছইটি প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হইল। 

* 7: ে) রমেশ-ভবন নির্মণকল্পে অর্থ সাহাযোর জন্য লমণ্া সাহিতা-সেবধ ও সাহিত্যামু- 

রাগী মহোদয়গণের নিকট সাহাযা প্রার্থন! কর! হউক । 

8 থ গ্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুগ্তফী বঙীয়-সাহিতা-্জন্মিলনের জগ্ঠ প্রাণপাত পরিশ্রম 

করিয়া গিয়াছেন, তাহ! ঝাঙ্গালার সাহিত্যসেবিগণের অজ্ঞাত নাই। সম্মিলনের গঠন-কার্ধ্ে 

'ভাহার ইতিত্ব' াহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সকলেই জানেন। নিঃস্ব পরিবারগণকে রাখিয়া 

তিনি পরলোকগত। তাহার অভাবে সাহিত্য-সঙ্গিলন ছুর্বল। তীহার ছুঃস্থ ও নিঃস্ব পরি- 

স্বীরিবর্দের সাহাব্যার্থ সাহিত্য-পরিষৎ ভিক্ষার হইয়াছেন। বাকীপুরের সম্মিলন ও সির 

সেবিগণ এ বিষয়ে অবহিত হউন। 

: ১৬।'  নিয্নলিধিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। 
বলীয়-সাহিতা-সশ্মিলন অনতিবিলম্থে রেজিষ্টারী কর হাউক। 

| ক )বঙীয় -সাহিত্য-সশ্মিলনের 261)015170000 01455908001 এবং 41000165 

0 85300180107 ও নিয়মাদির খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্ত নিমলিখিত পাঁট জন ব্যক্তিকে 

' লইয়/ এক শাধাঁ-সমিতি গঠিত হউক। আরও স্থির হইল যে, উক্ত পাচ জন সদভোয় মধ্যে 

অন্ততঃ তিন জন উপস্থিত না হুইলে সমিতির কার্য আরগ্ত হইবে না। . -. 

১। . সার -্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী 
২ » রামেন্্ন্থন্দর জিবেদী এম্ এ 

হাঃ ত 50. ৭ এমা 5 হীরেজ্রনাথ দত বেদাত্তরদ্ব, এম্ এ, বি. এল্ 
চিত্তরঞ্জন দাশ বার-গ্যাট-ল, এম্ এ 

». ডাঃ আব,ল গফুয় সিদ্দিকী. 

স্ খ')'শ্রোক্ত সবিতি খসতাদি প্রস্তুত ফরিয়! নারি নিিটি নিকর্ট 

দিবেন। শহারা। উহ! গ্রহণ কর্গিলে উহ সন্িলন:ফর্তৃক পঙ্গিগ্হীত বলিয়া গণ্য £ইবে।. 
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১৭। ঠৈতন্য-হিন্দী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রামগোপাল সিংহ চৌধুরী মহাশর সন্থিলনে 
উপস্থিত সমগ্র সাহিত্যসেবীকে অভিনন্দন করিলেন ও তীহাদিগকে উদ্ভান-সম্মিলনে 
নিমন্ত্রণ করিলেন। 

১৮। শ্রীযুক্ত কুষ্ণটৈতনা গোস্বামী ও বালগোবিন্দ মালবী, হিন্দী ভাষায় সকলকে সম্বোধন 
করিলেন। | 

১৯ | বিষয়-নির্বধাচন-সমতি গঠন এবং তাহার অধিবেশনের স্থান ও সময় বিজ্ঞাপন। 
২*। সভাপতি মহাশর প্রথম দিনের কার্ধয শেষে চপিয়। যাঁইবেন বণিঝ। সাপ | 

কার্ধযভার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের উপর অর্পণ করিলেন। ॥ 

২১। প্রাচ্যব্দ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন্থু মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মধাঁশয়কে 

ধন্যবাদ জ্ঞাপন। 

তঃপর প্রথম দিনের সভাভঙ্গ হইল। 

এই দিন সন্ধা। ৭ টা হইতে .রাত্রি ৯০ টা! পর্ধান্থ এগো-সংস্কৃত- ইন্ষ্টাটউশন ছে 
বিষঃ-নির্ধচন-সমিতির অধিবেশন হয় । 

দ্বিতীয় দিন 

১০ই পৌষ, ১৩২৩১ ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯১৬, বেল! ৮ট! 

সভাঁপতি---শ্রীধুক্ত চিত্তরঞ্জন দাঁশ বার-এট-ল, এম্ এ 
১। কার্য্যারস্ত হইলে নিয়লিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল,--- 

আমাদের মছামান্ত সমু ও তাছার মিত্র'রাজগণের বিরদ্ধে জান্মাণি যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হুইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাছতা-সম্মিলন সেই যুদ্ধে আমাদের মহামান্য সর্বজনপ্রিয় সম্[টের 

মঙ্গল কামনা করিতেছেন এবং যাহাতে এই যুদ্ধে ইংরাজরাজের জয়লাভ হয়, তজ্ন্ত মঙ্গলময় 

ভগবানের নিকট প্রার্থন। করিতেছেন। টস 

২। সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় *বাঙ্গালার গীতিফবিভা" 

নামক তাহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। 

৩। ইতিহাস-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ত্র মজুমদার মহাশয় তাহার 'অতিভাবণ 

*ইতিহাদ” বন্তৃতাছলে বলিলেন। 
৪॥ দর্শন-শাখার সভাপতি নর রায় যতীক্জনাথ চৌধুরী মহাশদ তাহার অভিভাবণ 

পাঠ করিলেন। 

বেল! অত্যধিক হওয়ায় এইথানেই সভাভঙ্গ হইল। 7 ষ্ 

৫। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি শ্রীধুক্ত শশধর় রায় মহাশয় তাঁছার অভিভাষণ অপর 

বিজ্ঞ।ন-শাখায় পাঠ করিয়া ছিলেন। 
এই দিন-সন্ধ্যার সময় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রা শ্রীযুক্ত বির সিংহ বাছ।- 

ছুরের ভবনে সাদ্ধ্য সম্মিলন হয় এবং রাত্রি ৯টার সময় বাকীপুর অবৈতনিক ঠা সমাজ 

কর্তৃক “চন্দ্রগুধ” অভিনীত হয়। 
১ 
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- দ্বিতীয় দিব; ১০ই পৌষ 
সাহিতা-শাখ!--অপরাহ ৩-২৫ মিঃ "7 ৮7 

স্থান-__পাঁর্শা রিপণ থিয়েটার মঞ্চ রী 

[ সভাপতি-শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাঁশ এম্ এ, ব্যারিষ্টার 

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীযুক্ত. ললিতচন্ত্র মিত্র এম্ এ. মহাশদের 

প্রস্তাবে ও ছযুক্ত পন্ননাথ ভট্টাচাধা বিদ)া বিনোদ এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত পাচকড়ি 
বন্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রণ করেন । 'মতঃপর নিরলিখিত কবিত! তা. 
ও প্রবন্ধাদি পঠিত হটল।. 

১। বেছার ( কবিতা )- রচয়িতা-শ্রীযুক্ত কুসুদরঞ্জন মল্লিক বি এ 
পাঠক » জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 

| সাগর-সঙ্গীত €( কবিত। ) যুক্ত মন্্থনাথ রন্যযোপাধ্যায় 

ও। বিখ্ববিদালয় ও বঙ্গ-সাহিত্য-_ ». অঞ্জরচন্্ সরকার বিদ্যাবিনোদ : 

এই প্রবন্ধ পাঠের সময় সভাপতি/ভ্ীযুক্ত চিত্তঃঞ্জন দাশ মহাশদ্ মনান্থলে উপস্থিত হই 

মভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। 

৪। বাঙ্গালী মুসলমানৈর মাতৃভাষ1-- শা আবুল গফুর সির্দিক" 

৫। বাজাল। প্রাচীন মহাকাব্যের গ্রকৃতি-_ শ্রীযুক্ত শিবগসাদ কাব্যতীর্থ 

টা জাভিতার গতি ও ঞারতি, ..*. দেবকুমার রায়চৌধুবী 
..গাহিত্য- শাখা, দ্বিতীয় দিন: 

৫ প্রাতে-_-৯ ঘটিক। | 
ফির না মহাশয়ের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায় প্রযুক্ত প।চকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 

মহাশয় মভাপতির আসন গ্রহণ বরেন। 

1, ৮ - বাঙ্গল! ( কবিত! ), রচয়িত। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত 
পাঠক » জ্ঞানাগ্রন চট্টোপাধ্যায়. 

৮।..মাম ও উপাধিতত্ব | শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদলাল চট্টোপাধ্যায় 

৯। বাঙগণার ছন্দ ও তাল » রাখালরাজ রায় বি.এ 

"৯% 1 -০উত্তর-পশ্দি্ অঞ্চলে বাঙ্গালী 
'জাতি ও বাঙ্গাল! ভাষার চ্চ৷ «৪. চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় 

॥ শ্রীগীতগোবিদ্দের প্রথম শ্লেক : ০ - ছরেকজ মুখোপাধ্যায়. 

5. নিহলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিক্া গৃহীত হুইল । 
১২। বিহারে বাঙ্গালী শ্রীযুত জ্ঞানেন্রমোহন দত্ত. 1:... 

১৩। গ্াগধীভাষ।]. . . ,. রাখালরাজ রায় বি এ 
-.৯১৪।৭ ভাষ। সব্বন্ধে ছ'একাট কথ। ;.... »  কৃষ্ণরিহারী গুপ্ত এম এ .১ ; 

১৫। টৈফৰ কবিত। » মনোরঞন গুহ ঠাকুর .: ল 
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১৬। বঙ্গনাভিত্য ও মুললমান--- মৌলবি মোহাম্মদ কে ট 

প্রায় পৌনে ১০ ঘটিকাঁর সমন সাহিত্য-শাখার কার্য শেষ হইল । 
অতঃপর মচামছোপাধ্যা্স পঞ্িিতরাজ জীযুকু বাদণ্ের তর্করত মহাশয় সাধারণ ভাবে 

বক্তৃতা করেন। 

বিজ্ঞান-শাখ। 
এংয্লে। সংস্ক ত ইনষ্টিটিউশন গ& 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস 
১০ই ও ১১ই পৌষ 

সভাপতি শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম এ, বি এল্ 
সহকারী সম্পাদক-_শ্রীধুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ 

গত নবম-সন্মিলনে নির্ববাচিত বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি প্রযুক্ত শশধর রায় মছাশম্ু সা- 

পতির আসন গ্রছণ ক'রলেন। প্রথম দিনের সভার পব সভাপতি মহাশয় বাকীপুর ত্যাগ 

করায় শ্রীযুত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ মছাশয় সঙ্গাপত্ির কার্ধা কবেন। 

১। সভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাষণ পাঠ কবেন। 

২। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গুলি পঠিত হইল,-- 

(ক)নিয্নবঙ্গের বিল--শ্রীযুক্ স্থুরেশচন্দ্র দন্ত এম এস্ সি 
(খ) এলক্যালরেড সম্বন্ধে ধাতবীয় উৎপন্তি_শ্রীগুক্ত জিছেন্ত্রনাথ বন্ি্ত এম্ এ 
(গ) দশম ন্বতঃপিদ্ধ -শ্রীমুত যে(গেন্দ্রকুম।র সেন গুপ্ৰ 

(ঘ) বিহারে কৃষির দুরবস্থ। ও তাহার প্রতিকার-_ শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ 
(উ) বঙ্গে বিজ্ঞান-চচ্চার ইতিহাস-- শ্রীযুক্ত ডাঃ অমৃহলাল সরকার এল্ এম্ এম্, 

' এফ. দি এস্ 

(চ) পঞ্িক্কা-সং্কর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ চন্দ্র এম্ এ 
(ছ) কাষ্ঠের উপর হ্রধ্যরশ্মির প্রভাব ও তাহার ফটো গ্রাফ - 

শ্রীযুত পধশনন নিয়োগী এম্ এ 

(জ) পদার্থপমূহের বিজ্ঞ।ন-শ্রীযুত পূর্ণানন্দ জ্যোতিষী 

(ঞ) ঘোড়ার চৌষটি ঘর ভ্রমণ-_শ্রীযুত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এল্ 
(ছ) চিহ্নিত গ্রবন্ধ লেখক ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ সাহায্যে বুঝাইয়। দেন। 

৩। আগামী বর্ষের জন্ত শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় সভাপতি নির্বাচিত 

হইলেন। 
৪। .আগামী বর্ষের জন্থ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্জ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মেঘনাদ দাহ মহা শয়ন 

যথাক্রমে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন। 
৫1 সভাপতি মহাশয়কে ধন্তবাদ দিয়! সভ| ভঙ্গ হয়। 

৯ 



১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! 

দর্শন-শীখা 

দ্বিতীয় দিবস 

১০ পৌষ, প্রাতে 

সভাপতি -শ্রীযুকত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী শী, তক্তিভূষণ, এম্ এ, বি এন্ 

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ গুলি পঠিত ছই্ল। 

১ম প্রবন্ধ। স্যান ও ত্যাগ । লেখক ও পাঠক শ্রীরামসহায় বেদাত্তশান্্ী, কাব্যতীর্থ। 

২য় প্রবন্ধ । শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীল।। লেখক ও পাঠক-্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বস্থু এম্ এ, বি এল্। 

তাহার পর শ্রীধুক মধুনদন বিদ্যানিধি মহাশয় অবতার-তব্, বন্হরণ ও রাসণীলার 

দার্শনিক তত সন্ধে আলোঠন। করেন। অবশেষে শ্রীযুক্ত পূর্ণেনুনীরায়ণ দিংহ ও সভাপতি 

মহাশয় বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান কসেন। 

ওয় প্রবন্ধ । বৌদ্ধ ধর্মমমতে ছঃখ নিবারণের উপায়। লেখক-_জ্রীযুক্ত গুণালঙ্কার মহা স্থবির 

প1ঠক--শ্রীমৎ আর্ধালম্কার ভিক্ষু। 

প্রবন্ধ পাঠের পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বিশ্তাতৃষণ ও মহা!যহোপাধ্যাঃ শ্রীযুক্ত 

যাঁদবেখবর তর্করদ্ব মহাশয় ী বিষয় সন্ধে আলোচন! করেন। সভাপতি মহাশর লেখক 

মহাশয়েক প্রত কৃতজ্ঞতাস্চক মন্তবা গ্রীকাশ করেন। 

৪র্ঘ গ্রবন্ধ। পরার্থপরত|। লেখিকা-শ্রীদতী মানকুমারী দেবী। লেখিকা ও পাঠক 

অনুপস্থিত খাকায় গ্রবন্ধ পঠিত হুইল ন1। সভাপতি মহাশয় লেখিকাকে ধন্তবাদ দিলেন। 

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়। সভাভন্গ হয়। 

ইতিহাস-শাখ। 

ইতিহাপ-শাখার কার্ধাবিবরণ এ পর্য্যস্ত পরিষদের হস্তগত ন। 'ইওয়ায় উচ। এই স্থানে দিতে 

পারা গেল ন!। 

তৃতীয় দিন 

সাধারণ-সভ! 

১১ই পৌষ, ১৩২৩, মঙ্গলবার, সময় বেল! ১৭) 

স্ভাপতি-শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ 

১৪ স্ভীপতি মহাশয়ের পক্ষে শীযুক্ত নলিনীরগ্রন পণ্ডিত মহাশয় নিয়ঘাবলী পরি- 

বর্তন্ের নিযলিখিত গ্রন্ত|বগুলি উপস্থাপিত করিলেন ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। 

৮ম নিরম। এই সম্সিলনের সমস্ত কাধ্য পরিচালনের জন্ত প্রতি বদর অনু!ন ৬৯ 

জনকে লইয়া সাধারপ:সশ্মিন-সমিতি নামে একটি সমিতি গঠিত হুইবে। প্রতি বৎসর সন্ষি- 
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দনের শেষ বৈঠকে পরবতী বৎসরের অথ উত্ত সাঁধারণ-সন্টিণন-সমিতির সদগ্তগণ নির্বাচিত 
হইবেন। 

ইহার পর নিম্নোক্ত অংশ যোগ করিতে হইবে ।-_.. 
“বঙ্গীয়-সহিত্য-পরিষদের কার্ধ্য-নির্বাহক-সমিতির সভগণ সাধারণ সম্মিলন-সমিতির 

সভ্য হইবেন।* 
৯ম নিয়দ। সন্মিলনের কার্ধ্য নির্বাহার্থ উক্ত সদস্যগণ অথবা তাহ।দের মধ্যে ধাহার। 

উপস্থিত প্লাকিবেন, তাহারা, সম্মিলনের সেই অধিবেশনেই কিংব| তাহার পর এক মাসের মধ্যে” 

এই অংশের স্থলে-. 

“উক্ত প্রকারে নির্ববাচিত সদস্যগণ যথাসম্ভব শীপ্ব” এই নূতন অংশ সংযুক্ত হইবে। 
ঈম নিয়মের পরে নিয়োক্ত নৃতন নিয়ম বদিবে-_ 
প্রষ্টবা--যদি এই নির্বাচিত দশ জনের মধ্যে কেহ বঙ্গীর-সাহিতা-পরিষদের কার্ধ্য- 

নির্বাহক-সমিতির সভ্য থাকেন, তবে তাহার স্থলে অপর একজন সভ্য সম্মিলন পরিচালন" 
মমিতি কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন ।” 

নবম (খ) নিয়মের-_ 

“তাহাদের অতাব হইলে” স্থলে “তাহাদের অনুপস্থিতিতে” হুইবে। 

দশম নিয়মের “তিন মাস মধ্যে” এই অংশ বাদ দিতে হইবে। 

১২শ নিয়ম। অভ্যর্থন|-সমিতি কর্তৃক ধাহার। প্রবন্ধ রচনার জন্য আহত হইবেন 

বা তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত হইবেন, তাহাদিগকে স্ব স্ব রচনা এবং সংগৃহীত বিষয়াদি সন্গিলনের 

অধিবেশনের অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠাইক্স! দিতে 

হইবে। 
ইছার পর নিম্নোক্ত নূতন অংশ যে।গ করিতে হইবে,--. 

*এবং তাহার! প্রবন্ধের সহিত সংক্ষেপে প্রবন্ধের সার সঙ্চলন করিয়! এ প্রবন্ধের সহ্তি 
পাঠাইবেন।” 

১ংশ(গ)নিক্গম। ইতিহাস-শাখ। (ইতিহাস, সমাজ-তব, প্রত্র-তত্ব, ভূগোপ, প্রভৃতি )* 

হইবে। ী 
১৫শ (ঘ)নিয়ম। গণিত ও বিজ্ঞান-শাখ! (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, 

ভূবিষ্থা, শিল্প, চিকিৎপ1-বিষ্ভা ও কৃষিবিজ্ঞান গ্রভৃতি।)* হইবে। | 
২। ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসমিতি এবং ব্গদেশীয় প্রাদেশিক সমিতি, এতচুতয়েক্স সহিত 

সংঘর্ষ না হুইয়! যাহাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনের দিম ধার্য হয়, ইহার ব্াখস্থা 
' করিবার ভার বঙগীর-সাহিত্য-সন্সিলন, পরিচাঁলন-সমিতি এবং যে গানে যে বৎসর সন্মিলনের 
অধিবেশন হইবে, তথাকার অভ্র্থনা-সমিতির উপর অর্পণ করিতেছেন। 

প্রন্তাবক--শ্রীধুক্ত দেবকুষার রায় চৌধুরী 
সমর্থক--ললিতচন্ত্র মিত্র 

অনুমোদধক--ডাঃ আবহুল গফুর সিঙ্গকী 
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৩। মানভুঁম জেলার অন্তর্গত ধানবাদ ম€কুমায় যাহাতে পুর্ববৎ শিক্ষার্থিগণের জন্য 

বাদাল! ভা! প্রচণিত থাকে, বহুমানাস্পদ প্রীযুক সারদ।চরণ মিত্র মহাণ্মের সহিত পরামশ 

করিয়! তৎসন্বন্ধে নিষ্ঠার ও উড়িষ্যা গণর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনাদি করিবার ভার বঙ্গীয়- 

সাছিত্য-সম্মিলন পরিচাপন-সমিতির উপর দ্িতেছেন। 
পা 

গ্রস্ত বক-_শ্রীযুক্ত নরেশচন্জ্র সিংহ এম এ, বি এল 

সমর্থক » ক্ষেত্রনাথ সেম গুপ্তবি এল 

৪। এ দেশের উচ্চ শিক্ষায় বলভাষার প্রসার বুদ্ধি করিবার জনা আপাততঃ নিয়্লিখিত 

উপায়গুলি অবলম্বন কর! আবশ্যক বলিয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন নির্দেশ করিতেছেন এবং এই 

মন্তবাটি বিচার করিবার জনা কলিকা | বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট সভাপতি মহাশয়ের 

স্বাক্ষরযুক্ত পত্র সহ মন্তব্যটি প্রেরিত হউক। 

(ক) প্রবেশিক। হইতে বি এ শ্রেণী পর্যস্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষার নায় বাঙ্গালা 

ভাষান্ক বাঙ্গাল। সাহিত্যের পঠন-পাঠনের এবং ইংরাজী ও সংক্কত ভাষার পরীক্ষার ন্যায় 

বাঙ্গাল! ভাষারও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হি এ শ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে বাঙ্গালা 

ভাষা ও তৎসংক্রান্ত ভাষা-বিজ্ঞান সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে। 

(খ) প্রবেশিক! ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্ত বিষয়ক 

প্রশ্নের উত্তর ছাত্রগণ ইচ্ছ! করিলে বাঙ্গালায় লিখিতে পাঁরিবে। 

(গ) অধ্যাপকগণ ইচ্ছা করলে কলেজে বাঙ্গালা ভাষায় ওঁ সকল বিষয়ের অধ্যাপন! 
করিতে পারিবেন। 

(ঘ) বাঙ্গালা ভাষা! ও তৎসংক্রাস্ত ভাষা-ধিজ্ঞান এম এ পরীক্ষার অন্যতম বিধয়রূপে 

নির্দিষ্ট হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত ভাষাও এই পরীক্ষার শিক্ষার বিষয় বলিয়! গণ্য হইবে। 
(ও) দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বার! বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা 

কল্নাইবাক্স ও সেই সমন্ত বক্তৃত। গ্রস্থাকারে ছাপাইবার বাবস্থা করিতে হইবে। 

্রস্তাবক-_ মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় পু্েন্দুলারায়ণ দিংহ এম এ, বি এল 
সমর্থক-_- “ হেমচজ্জ বন্থ এম এ, বি এল 

€। সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব 

তিনটি উপন্থাপিত করিলে সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হইল। 

0) হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণ যাহাতে নিজ নিজ প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি 

হইতে উৎকৃষ্ট তত্বপূর্ণ গ্রস্থাদি বাঙ্গাল! ভাবায় লিখিয়! প্রকাশ করেন এবং তাছার! এমন ভাবে 

গ্রস্থাদি লেখেন, যাহাতে হিমু ও মুসলমান সম্প্রদায়মধো বিদ্বে-ভাব ন1 জঙ্গিয়া পরস্পরের 

ঘধ্য প্রীতি বর্ধিত হয়, তঙ্জন। বঙীর-সাহিত্য-সম্মিলন হিন্ু ও মুসলমান লেখকদিগকে বিশেষ 

অনুরোধ করিতেছেন। 

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির উদ্দেশে দেশমধ্যে বহুসংখ্যক সাধারণ গ্রন্শাল। 

ও পাঠীগার স্থাপন করিবার জন্ত বঙ্গের সমস্ত ডিগ্রীকট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডকে বলীয- 

সাহিত্য-সন্ধিলন অন্থরোধ করিতেছেন। 
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(৩) আদম, উড়িষ্য। ও বিহার প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে ও পঞজাবের শিক্ষা-বিভাগের ও 

বিশ্ববিদ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষগণকে সেই সেই প্রদেশে বাঙ্গাল! শিক্ষার্থী ছাত্রদের পঠন-পাঠনের 
স্থবিধার শুন্য ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ কর! হউক । 

(ক) এই গ্রন্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্ঠ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বন্ধু 

(কটক ), মাননীয় রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত পুণেন্দুনারায়ণ সিংহ (বিহার ), শ্রীযুক্ত সার প্রতুল- 

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পাঞ্জাব), মাননীয় বিচারপতি শ্রীধুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (এলাহাবাদ), 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পণ্মনাথ ভট্ট!চার্ধা বিদ্যাবিনোদ ( আমাম ) ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ চৌধুরী: 
( কলিকাতা ) মহাঁশয়গণকে লইয়! একটি শাখা-সমিতি গঠিত হউক । শ্রীযুক্ত রায় যতীন্ত্রনাথ 

চৌধুরী মহাশয় এই শাখা-সমিতির সম্পার্ক হউন এবং আবশ্যক হইলে সমিতি স্বীয় সঙদ্য- 

সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। 

৬। বিহার ও উড়িষা! প্রদেশে পাঠ্য পুন্তকাদিতে ও পরীক্ষার গ্রশ্নপত্রে বঙ্গভাষার 

বিশুদ্ধি যাহাতে রক্ষিত হয়, তৎসম্বদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা! করিবার গন্য মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় 

পু্ণেন্ুনারায়ণ সিংহ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছনাথ সরকার ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঘোগীন্দ্রনাথ 
সমান্দার মহাঁশয়গণের উপর ভার দেওয়! ছউক এবং তীহাপ্গকে অনুরোধ কর! হউক যে, 

তাহার! এতৎস্বন্ধে সমস্ত তথা অনুপন্ধান করিয়া যাহ! অবধারণ করেন, তাহা তাহার। 

সম্মিলনের পরিচ?লন-সমিতিকে অবগত করান। 

প্রস্তাবক-_-শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র মিত্র 

সমর্থঘক-- * রামপাল সিংহ 

ধ। সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত নল্িনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গ্রস্তাব করিলেন যে, 

নিরলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া সম্মিলন-সাধারণ-সমিতি গঠিত হউক। প্রন্তাব সর্বসম্মতিক্রমে 

গৃহীত হইল। 
( নামের তালিক। পুর্বে মুদ্রত হইয়াছে। 

৮। টঢাক। সাহিত্য-সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত স্থধেন্দুরঞ্জন ঘোষ মহ।শয় আগামী বর্ষের 

জন্ত সম্মিলনকে ঢাকায় আহ্বান করিলেন। 
৯। শ্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র মিত্র মহাশয় জানাইলেন বে, সুঙ্গেরের পানলিক্ প্রসিকিউটর 

শ্রীযুক্ত হেমেন্্র বন্দু মহাশয় মুঙ্গেরে সন্মিলনকে অ।হবান করিলেন। 

১ | ধন্তবাদের গ্রন্তাব-_ খে) প্রতিনিধিবর্গের পক্ষ হইতে-_- 

শুক পাচকড়ি বন্দোোপাধায় 
(কে) বিহারবাসীর পক্ষ হইতে-_ 

| » সুরেশচন্্র সষাঞ্পতি 

শীযুক পৃ্েন্দুমারায়ণ সিংহ » মনোরগরন গুহ ঠাকুরতা .. 

মধুরানাথ সিংহ » মৌলবী আমানত উল্লা আহাদ্মদ 

|] » ডাঃ আব্দল গফুর সিদ্দিকী 

রামলাল সিংহ 
এ. চিত্তরঞ্জন দাশ এম 'এ ০৯ 

অতঃপর আনন্দকোলাহলের মধ্যে সভার কাধ্য শেষ হয়। 
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ঘবাবিংশ মাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ 

আয় ব্যয় 

চাদা & ৮৬৭৪, গ্রন্থ বলীমুদ্রণ ৩৪৩০//৯ 

সর ৩৯২৭০ নকল ১২৫২ | 

মফ্বন ৪৭৪৬| সম্পাদন ৫৬৪. 

7 কাগজ ৮৫1৩৯ 
৮৬৭৪৭ 

প্রবেশিক৷ ১৫৪২ রা ৬২৩৬ 

৮ 
পুস্তক ও পত্রিক। বিক্রয় ১৮৮৩৯ পাই ॥ 

বাধাই ১১১/* ॥.. 
পুস্তক ১১২৩৩/৯ 

পৰ্রিক। থ৫৯/৪ ডাক ২৯/৯ : 

গাড়ীতাড়। ৩/%৩ 

২৮৮৩৯ ও . ব্তেন ৪৫১/* 

বিজ্ঞাপনের আর ৩৪৩২. বিবিধ ৬৫৬ 

এককালীন দাদ ৩২১৪1৩/০ টি | 

গবর্ণষেষ্ট ১২০ ৮ 

সাধারণ ১৪৬১1/ৎ পত্রিক। পর্জক ও কার্যবিবরণী মুদ্রণ 

মিউনিদিপালিটা ৫২৫ কাগজ ৫ 

তিব্ার্ব: ৩৯২ দূ ৭৩১// 
| টিটি ছবি ৮২1৮০ 

৩২১৬1৩/০ বাধাই ১৬৫।//০ 

হাওলাত আদায় ২৮৫১৯1/$ সির 

১৯৯৪1৮%৩ 

১৭১৩৩৫৪ 

৩০৩৪7/$ 

টা, 



১৪৩ 

আয় 

জের 

আমানত জম! 

বিবিধ আয় 

বিভিন্ন তছবিলের 
কুদ আদায় 

সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিকা 

ব্যয় 

১৭১৩৪ ৫৪ বের". ৩০৩৪০৪/৭ 

পত্রিকা, পঞ্জিক| ও কার্যবিবরণী মুদ্রণ ২৭৫০৩ 
জে --. ১৯৯৪1৮৩ 

€ ৩৯০১/০ ডাক ৭৩৩1১/৩ 

৫৮%/৭পাই বিবিধ ক ২২৩৬ 

২৭৫০৩ 

৪৮২।/১১ পাই কমিশনে বিক্রল্নার্থ গ্রস্থাবলী 
পাস সপস্শস্্প হেয় ১৪1৩ 

১৮২১১।১৩ পাই পুগ্তকালয় ৯৩৭৪৩ 

পুশ্তক ক্রেয় ১২৪1৬/০ 

১ বীধাই ১৩২৮৬ 

আসবাব ২৩০৭৬ 

বেতন ৩৯৩২ 
তালিক! প্রস্তুত 

বায় ৬৯২ 

দণ্তর সন্বঞ্জামী ৪%/০ 
বিবিধ ৬০/৩ 

৯৩৭৩ 

পুথিশালা ১৩ ১৮1০৯ 

 প্রথি খরিদ ৪৩০২ 

ফিতা » ২৪৪ 

বেতন ৫৪০. 

পথ বাধাই ৪১//০ 

বিবিধ 88/৯ 

বিবিধ মুদ্রণ পি ৫২৩/৬ 
চিত্রশাল৷ ১৫৬//৩ 

ডাক মাশুল শ২৫৫৬ 

অধিবেশনের পত্রাদি 

. প্রেরণ জন্ত ৫৭৫1০/5 

সাধারণ চিঠি-পত্রাঙ্গ 
গ্রেরণ জন্য - ১৪৯৮৩ 

৯১৫৬7/৩ 



আগমন উপলক্ষে বায় 

গাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ১৪৭ 

আয় ব্যয় 

জের ১৮২১:1৩৩ পাই জের ৯১৫৬।/৩ 

মেরামত €৯৮/৩ 

গৃহ ৪৯০. 

আসবাব ৫%/৩ 

আলো ও পাখ৷ ১৬২1০ 

৫৯১৮1৮/৩ 

কমিশন ৮০1৯ 
পুত্তকবিক্রী জন্ঠ ১২ 
বিজ্ঞাপন ৭৯৯ 

৮০৩ 

মিউনিসিপ্যাল ট্যান্স ২৬২২ 

ইলেকটি ক আলোক 
ও পাখার বিল ২৬৩1১/৬ 

তৃত্যদিগের ঘর তাড়া ১৯১1৭ 

দগ্তর-সরঞ্জামী ১৭৯৮/৯ 

নুতন আপগবাব ২২৪৩৩ 

এলাউন্ন ৩৯০৭ 

বেতন ২৪৩১৮৩ 

গাড়ী ভাড়। ২১৪/৯ 
ভূত্যদিগের পোষাক ১১০ 
সম্মিলনের বায় ২৯1/৬ 

ছাত্র-সত্যের পুরস্কার ৬৪৩/৯ 

পুরস্কার ও প্দক ৪৫1৩ 

স্মৃতি-রক্ষার্থ ব্যয় ৫০1১/৬ 

বিবিধ ব্যয় ৩৭০৯ 
হাওলাত দাদন ৪৫৭৩৬ 

আমানত শোধ ৫৬৯৮৩ 

লাট বাহাছরের পন্নিষদে 
১৪ ৮5 

১৯৭৫৪%/৬ 



১৪৮ সাঁহিত্য-পরিধৎ-পঞ্চিক! 
ঠক) 

গত বর্ষের উদ ২৩৯১০1/৩ পাই 

বর্তমান বর্ষের আয়--. ১৮২১১/১/৩ পাই 

৪২১২১%৬ পাই 

বাদ বর্তমান বর্ষের ব্যয়-. ১৯৭৫৪৮/৬ পাই 

উদ্ধ ত-_ ২২৩৬৬৮৩/০ 

এতত্বতীত কাশীরাম 

শ্বৃতি-সমিতির কোষাধাক্ষ 

মহাশয়ের নিকট গচ্ছিত-_ ১২৬৭ 

২২৪৯২৮৬/০ 

' পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব নিভু'ল। জীম্বগালকাস্তি ঘে।ব 
এই সম্বন্ধে আমাদের নিবেদন ১৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । সঙ্থকারী সম্পাদক। 

প্রজানেন্নাথ ঘো'ব স্য়ামকমল সিংহ 

প্ীউপে্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান কর্ণচারী 
আয় -ব্যয়-পরীক্ষক। জীন্রধ্যকুমার পাল 

শ্ীহীরেক্রনাথ দত হিসাব-রক্ষক। 

ধনরক্ষক। 

ঞীহরপ্রসাদ শাল্ত্ী 

সভাপতি। 
সপ 

১৩২২ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়ের বিবরণ 
সাধারণ তহবিল 

হিসাঘ নং ১ 

আর : বায় 

ঠা ৯৮৬৭৪. গ্রন্থাবলী মুদ্রণ ২৪৩১/৯ 
গর ৩৯২৭৬ পত্রিকা, পঞ্জিকা! ও 
ঘফংশ্বল ৪৭৪০ কার্যবিবরণী মুদ্রণ ২৭৫৪%৩ 

ূ ৪ মিশনে বিভ্রার্ঘ 

ছি ৮৬৭৪ রে গ্রন্থাবলী করের ১৪1৪ 

৮৬৭ ৫১৯৫8/৬ 



সাহিত্য-পরিধৎ-পঞ্চিকা 

আয় বায় 

জের ৮৬৭৪২ জের ৫১৯৫//৪ 
গ্ররবেশিক। ১৫৪ পৃশুতকালয় ৯৩৭।৩ 

পুস্তক ও পত্রিক! বিক্রয় ১৩৯২।/৯ পুথিশালা ৮০৫১৪ 
পুস্তক বিক্রু্ ৬৩২%৯ বিৰিধ মুদ্রণ ৫২৩৪৬ 
প্রিকা ৭ ৫৯%/০ চিত্রশাল! ১৫৬|/৩ 

ডাক মাশুল ৭২৫৩৬ 
১৩৯২1/৯ কমিশন ৮৩%০ 

বিজ্ঞাপনের আয় ১৪৩২  সন্রিলনের বায় ২৯//৬ 
এককালীন দান ৮. ২৪১৬1৩/০ বিবিধ বায় ৩৭০৩ 

গবর্ণমেপ্ট ১২৯০২, ছাত্র-সভ্যের পুরস্কার ৬৪৩/৯ 
সাধারণ ৬৬১1৩/৬ স্বৃতিরগণার্থ ব্য ৩৯/৩/৬ , 
বিউনিসিপ্যালিটী ৫২৫৭ লাটবাহাছরের পরিষদে আগমন 
শ্বতিরক্ষার্থ টি উপলক্ষে ব্যয় ১৪১1৯ 

নি ২৪১৬1৩/৪ ইন 

ববিধ আর পা পুর্ব বপনের উদ. ১৫৭০৮১০ 
১৩৬৩৮/%৪ ৃ 

১০৮৫৩1৮৭ 

কৈ- 
আম ১৩০৩৮/%/৪ পাই 

যায় ১০৮৫৩।%৭ পাই 

উব্ত ২১৮৫৬/৯ পাই 

সাধারণ তহবিল 
হিনাব নং ২ 

পেরিষংপরিচালনার বায় 
আয় - ব্যয় 

১ নং হিসাবের উৎস ২১৮৫৩৯  . মেরামত ৫৯৮/৩ 
টেক্স ২৩২৬ 

ইলেকটি ক আলে! ও পাখার বিল ২৬ও১/৬ 

১১৯২৩%৮ 



১৫০ সাহিত্য-পরিষত-পঞ্জিক! 

আয় | ব্যয় 

গর ২১৮৫৮৯ জের 

দণ্তরসরঞ্জামী 

নুতন আসবাব 

এলাউন্স 

বেতন 

গাড়ীভাড়। 
তৃত্যদিগের পোষাক 

ভূত্যদিগের খর তাড়। 

কৈ 
ব্যয় ৪৬৭৬৯%৮/৯ পাই 

আর ২১৮৪৩/৯ পাই 

উদ তত--২৪৯১1।৬/০ 

সাধারণ তহবিল 
হিসাব নং ৩' 

আয় ব্যয় 

পোষ্টাফিস দেতিংস হেমচন্ত্র পদক, গ্রদানের 

ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার জন্ত বায় 

গুদ আদায় ১৯৪1৮/১১ প্রস্থাবলী মুদ্রণ 

পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার 
কাগজের ছদ আদর ২৯২৩ 

পুস্তক বিক্রয় ৪৯০1৩/০ 
লালগোলার রাজ। বাহাঙ্ছরের 

বায়ে মুজ্রিত পুস্তক 

বিজয় জমা ৬৯৭/, 
বিষ্ভাপতি বই 
বিক্রয় জম! ৮৮ 

“কবি হেমচজ্জ” বই 
বিক্র্ জম ৫1৮০ 

নি ৪৯০1 22288 

৯৭৬১১ 

১১২৩৮%৯, 

১৭৯/৩/৯ 

২২৪৩৩ 

৩৯০২ 

২৪৩১%৩ 

২১৪:/৯ 

১১1০ 

১০১০ 

৪৬৭/%/৯ 

৩১০ 

৫৯৯1/৪ 

টু ৃ 

৬৩৩৬//৩ 



আয় 
সাহিতা-পরিষৎ-পঞ্জিকা 

ব্যয় 
জের ৯৭৩১১ জেয 

কাশীরাম দাস 

শ্বতি-সিতির দান রর 

গ্রন্থ গুকা শার্থ 
লালগোলার 

রাজ। বাছুরের 

ক ষ্ বার্ধক দান নিস নী 

১৮৯৯১১ গত বর্ধের উদ্বত্ব 

বর্তমান বর্ষের আয় 

বাদ বর্তমান বর্ষের ব্যয় 

উত্বত্ব 

১৩২২ সালের হাওলাঁত দানের হিলাব 
সাধারণ তহবিল 

১। 
২। 

৩। 
৪। 

৫। 
ঙ। 
৭। 

৮। 

৯। 
১৪। 
১১। 
১২ 
১৩। 

সম্পাদক নবীনচন্্রস্থৃতি 

সম্পাদক রমেশ-ভবন 
ম্যানেজার, উইলকিন্দ প্রেস 

এস্ কে লাঞিড়ী 
জীরামকুমার দস্ত 
শ্রীযুক্ত রামেন্জনুনদর ত্রিবেধী 
সম্পাদক ৭ম সাহিত্য-সম্মিলন 

» ৮ম সাহিত্য-সশ্মিলন 

৮ব্যোমকেশ মুতফী 

জীযুক প্রবোধচন্ত্র চট্োপাধ্যার 
রাদেজ-সববর্ধনার জন্য 

মোকর্দমার জন্ত, পুলিস কোর্ট 
কাশীরাম দাস শ্বৃতি 

১৫১ 

৬৩৪ 

২৫৬২৮ ৪ পাই 

১৮৯৯ ১১ পাই 

পাই ২৭৫২৭৮/৩ 

৬১০//ও 

২৬৮৯৭৩ পাই 

১০২ 

১৬১/ন৯ 

২৭৮/৪ 

এ 
১৯৭৪৩ 

৫৪৮৩ 

8৫০ 

১৮৬ 

১২২ 

৯২. 

১৪৯৮ 

২৫. 

৯4/৩% 

১১৪২৯ 



১৫২ সাহিত্যা-পরিষ্ৎ-পঞ্জিকা 
জের 

১৪। শ্রীযুক্ত মতীজ্মমোহন বন্থ 

১৫1 » রমিকষোহন বিদ্যাভ্ষণ 
১৬। » হাীরেন্্রনাথ দত্ত 

১৭। «এ. ডাক মাশুল 

১৮) * মু্দগী আবছল করিম 

১৯। শ্রীগৌরাঙগ প্রেস 
২৯। মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ 
২১। বিশ্বকোষ প্রেস 

২২। সান্যাল কোং 

২৩। ডাঃ জগদীশচজ্জ বসুর সম্বঘ্ধনার জন 

২৪। জীযুক্ত ছুর্গাদাস মির 
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কাশীরাম স্থৃতির কোষাধ্যক্ষের নিকট মজুত-_ ১৫৮৩/০ 

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহাষ্য-তাগডারের কোধাধ্যক্ষের নিকট মন্ভুত-- ২৭৯/ 
এ সাহাযা-ভাগডারের সহঃ সম্পাদকের নিকট মন্তুত-_ ৩৪1/৬ 

পরিষদের কোযাধ্যক্ষের নিকট মজুত-- | ১০৮৬%০ 

পরিষদের সহঃ সম্পাদকের “নিকট মজুত-_ ১০২৫২ 
কার্যালয়ের তহহিলে মুত ২০৪/৬ 

২৫৪৬১৮%৩ 



সাছিত্য-পরিষৎ-পঞ্জি কা ১৫৯ 

পরীক্ষায় দেখা গেল হিসাব নিভূল। নর 
শ্রীজ্তানেজনাথ ঘোষ 

] হিসাব-পরীক্ষক । 

শ্রহেন্ন্্ দাশ ও শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
. (কোষাধ্যক্ষ, ব্যোমকেশ পারিবারিক সম্পাদক। | 

সাহাধাভাগ্ডার। শীগ্রকুল্পনাথ ঠাকুর 
কে 

শ্রীনলিনীরঞজন পর্ডিত বাবান। 
শ্রহর প্রসাদ শাস্ত্রী, বারধিক অধিবেশনের 

সহঃ সম্পাদক । সভাপতি। 

শ্রীকিরণচন্ত্র দত্ত শ্রীথগেষ্থনাথ চট্টোপাধ্যায় 

কোাধ্যক্ষ, কাণীরাম স্থৃতি-সমিতি । 8052 
গর টি শ্রীরামকমল সিংহ 

রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবে পানি করি 

সভাপতি, ্ীহ্ধাকুমার পাল 
কার্ধা-নির্বাহক-সমিতি। হিসাবরক্ষক । 

১৩২৩ বঙ্গ'ব্দের আয-ব্যয়-বিববণ 

সাধারণ তহবিল 
হিসাব নং 

আয় ব্যয় 

চাদ ৮৩৯৪/০ গ্রন্থাবলা মুদ্রণ__ ২৩৬৫।,/৯ 

সহর ৪১৯২২ পত্রিক। পঞ্জিকা ও 

মফস্বল ৪২৯২/০ কাঁধ্যবিবরণী মুদ্রণ ২৩৩৮৩/৪ 

৮৩৯৪./০ পুস্তকালয়-__ ৭২818/০ 

গ্রৰেশিক_- ২১০২ পুধিশালা-- ১২১/০ 

পুস্তক ও গ্রস্থাধলী বিক্রয়... ১৬২১1/৬ বিবিধ মূক্সণ- ১৩1৮১ 
পত্রিক। বিক্রয়__ 5৯৪/৬/* চিত্রশালা_ ১২৮1/০ 
বিজ্ঞাপনের আয়-- ২৭৫২ ডাকমাগুল_ ১৩৯৯০/৯ 

বিভিন্ন তহবিলের হুদ আায় ১৩৬৯//১০ কমিশন_ ১১/৯ 

৭৭৯৭1/৪ ১২৫৬৪1৪ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ১৬৩ 

জেয়-_ ১২৫৬৪৪৪ জের-- 

এককালীন দান-- ৩১৮৬/* * নূতন আদবাব-_ 

বিবিধ আয়. ৪৮৬৮ সম্মিলনের বায়-_ 

পুস্তক ও গ্রস্থাবলী বিক্রয়ের ছাত্র-সভ্যের পুরদ্কীর-_ 
খরচ! আদায়-_ ১৬৫৮০ বিবিধ ব্যয়-_. 

সেভিংস্ব্যাঙ্ক খাতে জমা-_ ১১০৯৭ গ্রস্থাবলীর বিজ্ঞাপনের বায়__ 

কোম্পানীর কাগজ পুস্তক ও গ্রস্থাবলী ফিক 

খাতে জমা-.. ১০০০২ খরচ-_ 

১৮৫২০ বিশিষ্ট তাগ্ারের হাওলাত শোধ 

কঃ 
' আয়-_ ১৮৫০২।* 

বাদ বার-_ ১০২৭২৬৩ পাই 

উদ ৮২৩৪ত৪ পাই 

সাধারণ তছবিল 
হিসাব নং--২ 

পরিষৎ-পরিচাঁলন!র ব্যয় 

আয় ব্যয় 

১নং হিদাবের-উদ্ সত ৮২৩০৯ মেরামত-_ 

মিউনিপিপাল ট্যাক্স 

গ৭1৯৭1/5 

৬৭৭1৬ 

১৮০1/৩ 

৫৪৮৬ 
র্ট 

১৬২/5/৬ 

১৪৭/৬ 

২২১৮/৯ 

১০৭৯৩ 

১০২৭২৩/৩ 

৯016৯ 

২৩২২ 

ইলেকটি ক আলোক ও পাধার বিল ২৬২।ৎ 

ভুত্যদিগের ঘর ভাড়!__ 

« পোধাক-_ 

দগ্ডুরসরঞ্মী-- 

বেঙন_ 
গাড়ী ভাড়।_ 

পূ্ববংসরের অতিরিক্ত ব্যয় 
ধা 

৮৩%/০ 

২২।, 

১৯৯৩ 

৩৪৭৭৪/৩ 

২১২/ 

৪৬১৭৮%৬ 

২৪৯১1৬/০ 

এরি ৪৬ ০ 4০ 



সাহিত্-পরিধিং-প্জিকা ১৬১ 

৮২৩০৬ পাই 

১১২০।/৩ পাই 

শ্রথগেজনাথ চট্টোপাধ্যায় 

সহকারী সম্প(দক। 

স্থায়ী ও অন্যান্য তহবিলের হিসাব 

ক কৈঃ-- 

' আর: 

২নং হিসাবের উদ্ধ তব . ১১২৭৩ পাই, 
আমানত-- ৫০৯২।/৯ পাই 

যোট-__ ৬২১৩1, 

হাওলাত--- .. ৩৪৮১।৬ পাই 

নগদ তহবিল--. ২৭৩১%/৬ পাই 

৬২১৩০" 
শ্ীজ্ঞানেঞ্রনাথ..ঘোষ 

হিসাব-পরীক্ষক,। .. 

আয় 
লালশোলার রাজ! বাহাদুরের 

ব্যয়ে মুজ্িত পুস্তক বিক্রয় ও 

গচ্ছিত কোম্পানীর কাগজ জমা--১৪৭০৯./৪ 

হেমচন্ত্র শ্বতি-সমিতির 

“হেমচন্ত্র” পুস্তক বিক্রয় জমা ১০৮৭৪ 
রবীন্তর-সম্বর্ধন! তহবিলের পূর্ব 

হাওলাত আদায় -- ণ৯/৬ 

কাশীরাষ শ্বতি-সমিতির 

চাদ আাদায়-_ ৪৫15) 

স্থায়ী তহবিলের পূর্ব্ব হাওলাত 

ও চাদ। আদায়-- ১৫০৯২ 

বিগ্ভাপতির পদাবলী বিক্রয় জমা”. ১৪৫ 

গোরপদ ্ টি ৯০৮/৩ 

ব্যোমকেশ পারিবারিক 

সাহায্য-ভাগারের চাদ! আদায় ১১৩৯1, 

১৭৮১৭৪/৬ 

$ 

ব্যয় 

গ্রশ্াবলী মুদ্বণ--- ৩৫২৮॥/০ 

ব্দাপতির পদাবলী পুশ্থক গবিদ-- ৬৮২ 

গৌরপদতরগিণী পপ্তক খরিদ- ৬৫%৭ 

পোর্ট স্রীষ্ট ডিবেঞ্চার কাগজ 
রিনিট করার খবচ -- ২২. 

রজনীকান্ত সেনের তৈলচিন 

বাধাই খরচ-. ১৫০/৩ 

ব্যোমকেশ বাবুর পণিবারবর্গকে 

সাহাযা দান এ খ৪গর1 খর৮--. ৮১৫।১/৬ 

স্থায়ী তহবিল হইতে কোম্প।নী কাগজ 
লাঃগোল। তহবিলে ফেপ 5 জম! ১৩০০০২ 

১৭৫৪৪।৬ 



১৬২ সাহিত্র-পরিযাং-গকিকা 
কৈঃ-- চানড 

পুর্ব বর্ষের উদ ত্ত-_ ২৬৮৯৫৪১ 

বন্তমান বর্ষের আক. ১৭৮৯9৪/৬ পাই 

৪৪৭১৪1./৯ পাই 

বাদ বর্তমান বর্ষের বায়-:)” ১৭৪1৬ পাই 

দ্ধ ত-- ২৭২১০1/৩ পাই 

জায় রর 
হাওলাতি -_. ৪৪৮০৬ পাই 

নগদ তহবিল-_ ২২৭২৯৪৮৯ পাই 
বি 58215 

২৭২১%/৩ পাই 

ত্ীজ্ঞানেম্রনাথ খোষ শ্রীথগেক্দাথ চট্টোপীধটায় 
হিসাব-পরীক্ষক। সহকারী সম্প্দক। 

প্রাঃ 1 দে 
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১৬৪ |: গাতিরানিব্রিতগঞ্জক 
১৩২৩ সালের হাওলাত দাদনের হিসাব 

সাধারণ” চহবিল . 

১। সম্পাদক নবীনচন্ত্র স্থৃতি সমিতি | রি 
২1] এ বমেশ-ভবন ১৩৭/৯ 

৩। শ্যানেঞ্জার.উইগকিন্দ প্রেস " ২৭%০ 

৪| এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং ৫২. 

৫), আীরামকুমার দন্ত . ১৯৭দ৩ 

৬ শ্রীযুক্ত রানেন্বনুন্নর তিবেদী ৫৬৪০০ 

৭: সম্পাদক-__৭ম সাহিতয-সক্ষিলন ৯৯২. 

"৮1 রামেজ্জ-সন্বর্ধন! তহবিল ১৪৮৪৭ 

৬ ৯. সম্পাদক কাশীরাম স্থৃতি. ১৬৩ + 

১৯*।: শ্রীযুক্ত রসিকমোহুন (ধস্যাতৃষণ * ১০২ 

১১: ৮ হীরেন্্রনাথ দত্ত ১৯০৭ 

১২। লী জাল করিম ৪৯৯৯ 
১৩।! মেটকাফি, ধরি ওয়ার্কস্ ২০০২ 
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১৭০ 

হিসাব-পরীক্ষকের ৰ 
১। পরিষদের আয়ের হিসাব পরীক্ষা! করিয়! দেখা যাইতেছে যে, চাঁদা বাবদে কম বেশ 

একুশ সহশ্র টাক! অনাদারী পড়িয়' আছে। এই টাকার মধ্যে বাহ! আদার হওয়! সম্ভব, সে 
সম্বন্ধে সম্যক্ ব্যবস্থা করা৷ উচিত। আমাদের বিবেচনায় তিন বৎসরের পূর্বের অনাদায় 
টাকার মধ্যে ৯***২ আন্দাজ. হিসাব হইতে বাদ দিয়া বাকি টাক! আদায়ের চেষ্টা 
কর। উচিত। 

২। গত বৎসর এবং এই বৎসরের বাৎসরিক -বান্ের হিসাব দেখিলে বুঝ! যাইথে যে, 

পরিষঙ্গের বাৎসরিক আর অপেক্ষা! বায় অধিক। বথা-_১৩২১ সালের ২নং হিসাবের দেনা 

১৫৭%৮/১০ পাই, ৩২২ সালের ২ নং হিসাবের দেনা ২৪৯১1০/*। এইরূপে ক্রমেই দেন! 

বাড়িতে চলিল। ইহ। ব্যতীত ১৩২২ সালের বিল বাকি ২৬২৮০৩/৬। অতএব হয় ব্যয় সংক্ষেপ 

কর! প্রয়োজন অথব! সম/ক্ চা! আদায়ের ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন ) নু! গ্রতি বৎসরই স্থাসনী 
তাগায়ের উপর হত্তক্ষেপ করিতে হইবে। টি কু 

আমাদের অহরোধ যে, এই নিব্দেন অস্তকার বার্ধিক টি নটি যেন পেশ কর। হ্য়। 

টু 0. উউপেন্সচ্জ বন্যোপাধ্যায 
১৪-:৪-০২৩ ্ র  শ্জ্ানেন্নাথ ঘোষ 

হিসাব-পন্ীক্ষক। 

লালগোলা-তহবিল 

লালগোলার রাজ। রাও স্ত্রীযুক্ত যোগীক্দ্রনারায়ণ রায় বাঁহাছুরের প্রদত্ত 

অর্থে মুদ্রিত পুস্তকের আয়-বায়-বিষরণ।। 

আয় ধ্যয় 
১৩২২ সালের বার্ধিক দাম ৮০০২ পুর্বপ্রকাশিত হিসাবের পর--. 

৪ ৮ পুস্তকবিক্রয়  ৩৯৭/* চতীদাসের জীরষ্ঃকীর্তন 
১৩২৩ সালের খু$র। * » ৬৫৫৪৪/৬ মুদ্রণের বায় র ৯১৪/০ 

52০ ২! সেট অবদানকল্পলত৷ ৃ 

্রস্থাবলী বিক্রয় ূ ১৫:1৮ ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড মুদ্রণের . 
কোং কাগজের হুদ আদার . ১৯৩১৬ ব্য . ২৯৯৩/৬ 

৬৬ শ--- শবকোব ৪র্ঘ খণ্ড দুজণের ব্য. : ৩১৯৩ 
৩৯৩৮/৩ | 

১৫৩২৭ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা ১৭১ 
আয় বায় 

জের ৩৯৩৮/০ জের 

চত্ীদাসের পদাবলী মুদ্রণের বায় 
মৃগলুদধ ১ 
মুগলুধসংবাদ নি). 

সত্যনারারণের পাচালী * * 
ধর্ঘপৃজা বিধান হি. 

গোরক্ষ বিজয় দা এ 

শ্রীকঞ্চবিলাস *.. ৮ 

কৈঃ মঙগলচণীপাঞ্চালিকা ”  * 
এ গঙ্গামঙ্গল টি এ 

পূর্ব হিসাবের উদ্বত্ব-_ ১৪৪১০ 4 
হত সারদামঙ্গল 

বিদ্যাবিলাপ. নাটক... ৮. ৮৪. 

৫৩৭৯৭) জ্ঞানসাগর এ 
বাদ বায়-_ ৩৮৭৭/৯ শ্রীগৌরাঙ্গসর্যাসা * 

বিবিধ ব্যয় 
উদ্ব ত- ৫০২৮৩ 

শ্রীগেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | শ্ীসুরধ্যকুমার পাল 
সহকারী সম্পাদক। হিসাব-রক্ষক। 

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাগ্ারের আফ়-ব্যয়-বিবরণ 
আয় ব্যয় 

সন ১৩২৩ সালের ৩১শে চেত্র রঃ ১৩২৩ সালের ৩১শে গর ৪ 
| স্্ ১১৩৯॥* স্বগায় ব্যোমকেশ বাবুর পারবারবগকে পর্যন্ত টাদ| আদার নি ৃ্ হি 

? ষব্য। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যস্ত 
০০০০৪ মাসিক ৩৫২সিহাবে সাহায্য দান ৪২ 

»পুজার পূর্বে দেন! শোধের 
জন্য এককালীন দান তির 

২০ 

টাক আদায় গ্রভৃতির জনা পাথেয় ৬১৮৪/৩ 

দপ্তরসরঞ্জামী ২॥৯ 
ডাক-খর5 81৩/৯ 

আদারকারী পিয়নের বেতন ২৯৯ 
ছাপাই খরচ ৭ 
বিবিধ ১/৯ 
ষোট | ৮২৫1১৩ 



৭২ সাইিতটপরিষইগিজিকী 

কৈ 

আয়-_ ১৯৩৯০ - 

, বায় 2. ৮381৩ 

উদ্ধত .. ৩১৪৩ 

জায় 

ধনাধ্ক্ষের নিকট . . মন্ভুত ২৭৯|,/০ 

সহকারী সম্পাদকের নিকট * ' ৩৪1০৬ পাই 

র | ৩১৪৬'পাই 

শ্রিহেমচন্ত্র দশ গু ্ীনলিনীরঞজন পণ্ডিত 

ধনাধাক্ষ। | সহকারী সম্পাদক ।, 

শ্রীরামেম্রম্ুদ্দর ত্রিবেদী 

. সভাপতি। 

' পরীক্ষায় দেখ! গেল হিসাব নিভূ্ল। 

শ্রীজ্ঞানেক্রনাথ ঘোষ 
| হিসাঁব-পরীক্ষক। 

রমেশ-ভবন 

আয় ্ বায় 

চাদ। আদায় ২৮৬২ ভিত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যয়-_ 

ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাচ! বাড়ীর নক্সা এবং বাড়ীর 

চাদ আদ।য়_ ১১৩২  এষ্টমেট প্রস্তুতের বার়__ 

সাহিত্যপরিষৎ হইতে ১৯১৫।১৬ সালের বিবিধ ব্যর-_ 

হাওলাত গ্রহণ _- | ৫৭ 

পাক! ও কাচ! বাঁড়ী বিক্রীর এ 

মূল্য আদায়- ১৫৭. 

৪৫৪. 

কৈ 
উদ্ব তত 
আর 

৭ই.ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ সাল পর্ধাসত ৪৮ 

হিসাব দেওয়া হইল। . বার 

৭০৫৮৬ 

৮২০ 

১৬৭০ 

৮৪০ 

৪8৫৫81৬/৬ 
৪8€6.. 

৫৩ ও চাত/৬ 

৮৪০৩৬ 

6১৯৬৮1৬/৬ 

ভীযামেজনছন্দয় জ্িবেদী, 



স্বর্গীয় ব্যোমকেশ ুস্তফী পারিবারিক সাহাধ্য-ভাণ্ডারে 

চাদাদাতৃগণের তালিকা 

( গত ১৩২৩, ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত পরাণ ) 

মাসিক সাহাধ্য 

শ্রীযুক্ত রায় যতীশ্্রনাথ চৌধুরী 
মাসিক ১০২ হিসাবে 

১৩২৩ বৈশাখ নাং 

ক।প্তিক পর্ধ্স্ত - 

রায় যহনাথ মজুধ্দার 

বাহাদুর মালিক ৪ হিসাঁবে 

১৩২৩ ভাজ 

নাং অগ্রহায়ণ - 

“লক্্ীনিবাস” বাগবাঞার 

মাসিক ২২ হিসাবে ১৩২৩ বৈশাখ 

নাং ঠৈত্র-_ 

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র 
মাসিক ২২ হিসাবে 

১৩২৩ বৈশাখ 

নাং চৈত্র- 

» গিরিজাকুমার বন্থ 

মাসিক ৮৮২ ছিসাবে 

১৩২৩ বৈশাখ 

নাং পৌষ-- 

» চিত্তরঞ্জন গোস্বামী. 

মাসিক ২. হিসাবে 

১৩২৩ বৈশাখ জ্যৈ-- ৪২ 
মাসিক ১২ হিসাবে 

আবাঢ় নাং মাঘ ৮ 
» জ্ঞানেকনাথ ঘোষ | 
মাসিক ২২ হিসাবৈ 

১৩২৩ আবাচ নাং ফান্তন-- 

১৬২ 

২৪ 

১৮৭ 
১২৭ 

১৯ 

শ্ীমুক্ত রায় সাছেব ঈশানচন্জ্র যো 

মাসিক ১২ হিপাবে ৩২৩ বৈশাখ 

নাং ফান্গন 

* যোগীন্রনাথ সমাদ্দার 

মাসিক ১ হিসাবে 

১৩২৩ বৈশাখ নাং চৈত্র-- 

» কালীগ্রসর দাশগ্গ্ত 

মাসিক ১২ হিসাবে ১৩২৩ 

বৈশাখ নাং চৈত্র-- 

এককালীন সাহাষা 

মুক্ত থগেন্্নাথ টট্টোপাধযায়_ 
«এ সারদাচরণ মিত্র-- 

» রামেন্দ্রনুন্দর ত্রিবেদী -- 

১১৯ 

১২ 

১২৭. 

৫০২ 

৫২. 

৫৩. 

» মহথামহোপাধ্যায় হর প্রসার শাস্ত্রী--৫*. 

* গ্রমথনাগ বনু 

“ভারতবর্ম”-- 
পবদ্ধু"__ 

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী 
* নগেম্রনাথ বন 

* প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধায়-_ 
ভাগলপুর শাখাপরিষৎ -- 

প্লপ্বী'নিবাস”-- 

শ্রীযুক্ত হীরেন্্রনাথ দত্ত _- 
* রাধাকুমুদ যুখোপাধ্যা়-_ 

* মুবোধচজ্জ মহলানবীশ--. 

». গ্রভাতকুমার সুখোপাধ্যার-, 
যশোহর সাহিত্য-সম্ষিলনে 

' প্রথম দিনের সভায় আদার 

২৫২. 

৮ 

৫২২, 

৫২. 

২৫২. 



১৭৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা 
জীযুক্ত অমুল্যচরণ বিগ্াতৃষণ--* 

দেবেজ্রবিজয় বন্থ-- 

জ্যোতিবচজ বিতর | 

রায় বাহাছর বঞ্ষিমচজ্জ দিত্র-- 

পুলিনবিহানী দত্ব-- 
ছয়েজচজা বন 

মন্মথমোহন বন্থ-. 

নলিনীয়ঞ্ন পণ্ডিত-- 

কোন বন্ধু-- 
এ, ডি চাটার্জি-_ 

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়. 

হামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়. 

মেদিনীপুর শাখাপরিধৎ-_ 

শ্রীযুক্ত রাধাকমল নুখোপাধ্যাক্স.-- 

প্রমথ চৌধুরী-- 
যঞ্ছনাথ সরকার. 

স্র়েশচজ্জ পালিত-_ 

যোগীজ্নাথ সমান্দার-_ 

মনোৌমোহন গঙ্গোপাধ্যায়-- 

বঙ্গীয় ছাত্র-সশ্িলনী কর্তৃক 

গৃহীত -- 

জীযুক্ত বৈশ্থনাথ বসাক-- 

সরেজ্জনাথ সেন-- 

অমৃতলাল দত-_ 

ফণীন্নাথ মুখোপাধ্যায__ 
পঙ্চজকুমার চট্টোপাধ্যায়_- 
মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়-_ 
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ 

সতীশচন্ত্র বিস্তাতৃষণ-- 

শ্রাযুকত গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-_ 

_ ডাঃ বারিদ্ববরণ মুখোপাধ্যায়-_ 
যাদবচন্্র মিত্র. 

এইচ, সি চাটার: 
কুর্জবিহারী দত্ব-- 

রাখালয়াজ রার-_- 

৯৩৬ 

৯৬০. 

_ জনৈক বন্ধু_ 
বিপিনবিারী গুপ্ত 

_ -ভীবুক্ষ:মহানছোপাধ্যার পণ্ডিত 
প্রযখনাথ তর্কভৃষণ - 
রষেপচজ্্র মুমদার-_ 

নরেজকুমার বনু 

হুরেজনাথ কুমার-_ 
মৃণালকাস্তি ঘে|ষ-_ 
(১০২ মধ্যে প্রথম কিন্তি) 

মধুরানাথ সিংহ-- 
হেহচজ্ বন্থু-__ 

হ্ষেন্্রগ্রসাদ ঘোষ-_ 

কোন বন্ধু-- 

শ্রীযুক্ত তালা প্রস্ন গুপ্ত-_ 

_ »: ভুবরক্ণ মিত্র কবিবর__ 
গিজিজাভৃষণ চট্টোপাধ্যার-_ 
যতীজমোহন রায়-_ 

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়-- 

যতীজনাথ দত্ত-_ 
জামেন্্রনাথ কুমার-_ 
প্রভাসচন্্র বন্ছ-_- 

কুমার হরি প্রসাদ রায়-_ 
বতীজ্মোহন সিংহ-_ 
শৈলেজ্জকুমার বঙ্গ-__ 
সুরেশচন্ত্র দত্ত-_ 
রবীন্রকুষার বন্থ-- 
জ্ঞানেন্রকুমার বন্থু _ 
গৌরহরি সেন-- 
ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর- 
পিবনাথ বন্থ-__ 

হরেন মঙ্লিক--- 

গোবিন্মচন্্র তক্রবর্থা 

অনভ্তনাক়ায়ণ সেন- 
ডাঃ আবরন,গহর লিডিয়ী-... 

আর 
শর 

৫ 
৫. 

৫. 

২ 

এ 

৫ 

৫ 

৫ 

৪ 

৫ 

৫ 

৫ 

৪, 

22১2 422 
২২ 

২ 

চে 

২. 

২ ২৬. 

২. 

২৬ 

৭ ২৬. 

২. 

২৬. 

২ ২ 

১০৪ ২২৬ 

রমণীমোহন ঘোষ-- .. ঠা ২২৬ 

২৬. 

৯ 



সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক! ১৭৫ 

শ্রীযুক্ত শীতলচন্ত্র রায়_ ২২ শ্রীযুক্ত রামপদ বন্দযোপাধ্যায়-_ টিং. 
(১০৯ টাকার মধ্যে প্রথম কিন্তি ) » সতীশচজ্জ দাস-- ১. 

5 শৌবীজ্মোছন মুখোপাধা-- ২-২ জনৈক বন্ধু-_ ১২২ 
». প্রবোধচন্দ্র গুহ-_ ২২. এ টি রার-_ ১৯. 
»” অমলেন্ছু ৩ ২২. শ্রীযুক্ত অনস্তচরণ ভট্টাচার্য বে 
» গাঙ্গাগ্রসম্ন ঘোষ-- ২.২ » অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়_- ১২. 

» ক্ষেত্রনাথ সেনগুধ-__ ২২. ». ইন্দুতূষণ দে-_ ১২. 
» কেদারনাথ মজুমদার-- ২২. * ভোলানাথ কৌচ -- ১২. 

*. চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ--২২ » হূর্ধ্যকুমার পাল__ বে 
* ঞবকুমার পাল-_ ২২. » কুমুদনাথ লাছিড়ী-_ ঠা 
» বতীন্দ্রকিশোর চৌধুরী ২২. ০ বিনোদবিহারী রাক__ টি 

কোন বন্ধু-_ | ২-২ » মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যার-_ নু 
শ্রীযুক্ত ডাঃ অধোরনাথ ঘোষ-_ ২২. » জ্ঞানেন্্রন্ত্র চট্টোপাধায়-- ১.২ 
» হরিদাস চট্টোপাধায “ই » কুমুদরগরন মল্লিক-_ বে 
* শরচজ্জ ঘোষ-_ ২. » নীলকাস্ত চট্টোপাধ্যার-__ টিটি 
» আনন্দকষ্ সিংহ__ ২২. »  ভোলানাথ পারঞ্জ-_ ১২২. 

» রামপহায় কাব্যতীর্থ_ ১২.  » ক্ষীরোদলাল চট্টোপাধাযায়-. ১২২. 
(৪২ টাকার মধ্যে ১ম কিন্তি ) » লাডলীমোকন মিত্র. ১২. 
জনৈক ভাই-- ১৬. * গোলোকেন্জনাথ দে-_ চি 

শ্রীযুক্ত হীরালাল ভষ্টাচারধ্য-_ ১২২ » শিশিরকুমার ভাছড়ী-_ ১২২. 

» গিরীশচন্ত্র সরকার-- বে এ নগেন্জনাথ দাস-_ টা 
«এ মৌলবী মহণ্মদ শহীছুল্লাহ-_ ১২ »এ 'অনিলচন্দ্র মুখোপাধায়-_ ১.৬ 

» সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় -- ১৯৬. » বাণীনাথ নন্দী_ ১২৯ 
কোন বন্ধু-- উল এ কাঁমিনীনাথ রায্-_ টি 

রী ১৭৯ মহত 

শীযুক্ত নিত্যন্বরূপ ব্রহ্মচারী-_ ১২৬. শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত 

» মুখাজ্ছি বন্ধ এণ্ড কোং-_ ১৭২ সহকারী সম্পাদক, 
» ব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-- ১৬ ব্যোমকেশ পারিবারিক সাঠাধ্য-ভাগ্ার । 
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৩১। বিুহুন্তিপরিচর-প্রীধুক্ত বিনোদবিহারী বিছ্ঞাবিনে।দ-সম্পাদিত। সন্ত পক্ষে 
০, সাধারধ পঙ্ছে ।%৪০। 

৩২ | মায়াপুরী--ভরীযুক্ত রামেজনুন্দর ভ্রিবেদী-গ্রণীত। সমস্ত পক্ষে %*, সাঁধায়ণ 
পক্ষে 1*। লা 

8৯, সাধারণ পক্ষে ১২। 

*5৪1 ত্রতরেয়-ব্রাঙ্ষণ- শ্রীযুক রামেন্ত্রন্ন্দর ভ্রিবেদী সগাদিত। 
৩৫। কি হেমচন্দ্র--ভ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকার প্রণীত। সবংলের পক্ষে ॥%১। 
৩৬। রামামুজাচাধ্যের ীভাষ্য-_লীযুক্ত ছুর্গাচরণ সাঙ্যবেদান্ততীথ সম্পাদিত। ৫ খণ্ডে 

সম্পূর্ণ । 
৩৭। বোধিসত্বাব্দানকল্পলতা স্বীয় রাগ শরচন্দ্র দাস নাহার মমপাদিত। ৪ খণ্ডে 

সম্পূর্ণ। সদন পক্ষে ২৮০, সাধারপূ.পক্ষে 85 | 
৬৮। বাঙ্গাল! ভাবা_-রা্ঈ রাহ ধোগেশচন্দ্র রায় বিদ্াানিধি বাধাছর সম্পাদিত। 

(ক) রাড়ের ভাষা*--(খ) ব্যাকরণঞ্জ ও (গ) শবকোব-_-৪ থণ্ডে সম্পূর্ণ । সদস্য পক্ষে ৮ 

সাধারণ পক্ষে ৫1০ | 

৩৯। মহিল! ব্রতকথ! - শ্রীমতী কিরণবাল! দাসী সম্কলিত। সদস্য পক্ষে 1৯ লাধারণ 
পক্ষে 1%*। টি ও 
:*%৪০। রাসাগননিক পরিভাষ।--আচার্ধ্য শ্রীধুক্ত ডাঃ গ্রফুগ্লগন্র রায় ও শ্রীধুক প্রবোধ- 

চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। 
৪১। কক্ধিপূরাণ--শ্রীযুক্ত নগেন্ছনাখ বনস্থু সম্পা্দিত। সন্ত পক্ষে 1*, সাধারণ 

পক্ষে ১০ । 
৪২। জোতিষদর্পণ---শ্রীযুক্ত অপুর্ববচন্দ্র দব্র-রচিত। সদপ্ত পক্ষে ১৬, সাধারণ পক্ষে ১৭ । 

৪৩। প্রাচীন পুখির বিবরণ মুন্নী আবহুল করিম সম্পাদিত। সান্য পক্ষে 1/ 

সাধারণ পক্ষে ১%%। 0 

. ৪৪1 অন্ধ কবি ভবানী গ্রসাদেন ছুর্গাম্রণ-_ন্ব্গায় ব্যোমকেশ মুস্তকী সপ্পাদিত। 

সন্ত পক্ষে ।০, সাধারণ পক্ষে ১২। 

8৫1 সঙ্গীতরাগ-কযক্রম--ভ্ীয়ুক নগেজনাথ বন সম্পাদিত, ৩ খণ্ডে সম্পুণ। সত 
পক্ষে ২৫২, সাধারণ পক্ষে ৩৯২ । 

৪৬। চীদাসের পরাবলী-প্রীযুকত নীলরতন মুখোপাধ্যায় । সন্ত পক্ষে ২৬৪ 

সাধারণ পক্ষে ৩৩, 

,৪৭। তীর্থমঙগল- শ্রীযুক্ত নগেক্জনাথ বনু সঙ্গাদিত। বন্ড পক্ষে ।৮*, সাধাগণের 
পক্ষে ॥%* | রি 

৩৩ | প্রাচীন গ্রীসের €াতীর শিক্ষা--প্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার-প্রণীত। সদন পক্ষে 

থে 



1৮০ 

৪৮| মৃগলুন্ধ_-মুন্পী আবছুল করিম সম্পাদিত। সদন পক্ষে ০, স।ধারণ পঞ্গে।/*। 

৪৯। সত্যনারায়ণের পুথি-_মুন্ধী আবছুল করিম সম্পািত। সদন্ত পক্ষে %*, সাধাগণ 
পক্ষে ৩০। ূ ী | 

৫৪1 পদকল্পতরু--শ্ীযুক্ত গভীশ5ন্দ্র রায় সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ১২, সাধারণ 

পক্ষে ১০ | 

৫১1 সয়ফুল মোতাক্ষরীণ--ভ্রীধুক্ত বছনাথ সম্লকার সম্পাদিত। প্রথম ধণ্ডের ১ অংশ 

প্রকাশিত হইয়াছে মান্ধ। 
৫$২। মৃগলুদ্ধ-সংবাদ--নুন্ণী আবদুল ক্রম সম্পাদিত) সদন্ত পক্ষে ৩৯, সাধারণ 

পক্ষে ।০। 
€৩। ভীর্থভ্রষণ-_প্রীযুক নগেক্সনাথ বন্ধ সম্পাদিত। সন্ত পক্ষে ১২, সাধারণ পক্ষে 

৯/০।, 
৫8 | গল্গামদল__মুন্স আবছুগ করিম সম্পাদিত ৷ স্ভন্ত পক্ষে ॥*, সাধারণ পক্ষে ৪ | 

€৫। বৌদ্ধ গান ও দৌহা--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরগপ্রসাদ শান্ী সম্পাদিত। সঙস্ত 

পক্ষে ২২, সাধারণ পক্ষে ৩২। | | 
$৬। ধর্দপূাবিধান-_শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ! পাঁধাদ্ঘ সম্পাদিত। সদ পক্ষে 15, 

সাধারণ পঙ্গে দ। 
৫৭1 মঙ্গলচণ্তী"পাধালিক1--শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত। সমস্ত পক্ষে ৮, সাধারণ 

পক্ষে ১২। 

৫৮। চততীদাসের ক্ুষ্ণকীর্তন _্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রা সম্পাদিত। সদন্ত পক্ষে ২২, 
সাধারণ পঙ্গে ২।*। | 

ঠব্য-স্চারক চিক্কিত বইগুলি ফুরাইয় গিয়াছে । 

শীরাসকমল দিংহ 
বঙ্গীর-সাহিত] পরিষং-মন্দির, ২৪৩৬১ অপার সাকুলার রোড। 

ৃঁ সাহিত্য-পরিষৎ-পাত্রক1-বঙগভাষার নান। বিষয়ের তথ্যাদি-সম্ঘলিত জৈমাসিক 

পঞজ্জিক।। সাহিত্য-পরিষদের বছ আলোচনার পরিচয় এই পত্রিকাক্গ প্রকাশিত হইয়াছে। 

শরথম ৫ বৎসরের প্রিক! ফুরাইয়! গিয়াছে, সদস্ঞগণের পক্ষে এতি বর্ষের পত্রিকা ১৩০৫. 

হইতে ১৩২৬ বঙগাঝ পর্ধস্ত ১০ টাকার ও সাধারণ পক্ষে ৩২ টাকায় বিক্রয় কর! হইতেছে। 

প্রীরামকমল সিংহ 
বদন সলাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, ২৪৩১ অপার সারুল!র রোড | 

৮ চিত & & 
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“ বাঙানীহাদাতির খাহিজোহাযোংশ_ “াতাতশীম্ জিল্রম্ষানেলল্স াম্মঙমী 

নিগার গনী 
বাঙ্গালার কথাসাহিত্য 

“বাঙ্গালীর | «বিশ্বসাহিতো 

হথখে ও ছুঃখে বঙ্গগৌরব বাঙ্গালীর 

বিশ্ামে গৌরবের 
চির-উজ্জ্বল 

» মাণিক” 

ও 
, পবিত্র বই সোণার বই 

ঠান্দিদির ঠাকুরমার 
”“-সবাঙ্গালীর সন্মান ও সম্পদ-_. 

থলে চি পঠি পি ঝুলি 

বাঙ্গালার ব্রতকথা বাঙ্গালার চিরহ্নন্দর বই বাঙ্গালার রূপকথা 
রাজসংস্করণ রাজ সংস্করণ নিন দাদামহাশয়ের থলে কিতা 
নন বাগ।লার রসকথা মা 

. অন্তানগ্রশ্থ__ বঙ্গোপন্ত।স--রাজ-সং ২, সুলভ বাধাই ১. "আভা পরনথ__ 

খোঁকা খুকুর খেল11৮, রসকথ।--রাজসংক্করণ এক ট।ক!। ছেলেদের উপভান 

প্রসন্ন ও রগ্রন প্রণীত চার ও ছার ৮৪৩ 

আর্য্য-নারী ১০ _প্রকাশিত হইতেছে__ আমাল বই 1 

সরল চণ্ডী %০  'তারতবধ*--৯ঈতিগীল-কথা”_-“ইতিহাসের গ্জত সোগার শৈশব ॥৪ 

ডা প্রকাশক ও প্রাণ্িস্থান_ জি 
এ রি ৬ ্ি টু * এ, রর না | 

আন্মগৌরঘের প্রতিষ্ঠ।-* শীঅমূলয চাট এর ৬ আবাগো রবের প্রতি&1--” 

সমগ্র গ্রন্থাবলী সমগ্র গ্রস্থাবলী 
উপহারে, গৃহে, পাঠ্যে, 

লাইব্রেরীতে, পুরস্কারে 

এ ফেলা রোড কালী, ম
ী রঃ 
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সমগ্র:বাঙ্গালার সকল পুত্তকালয় 



নে রাখিবেন_ কোগ্রঞীন আপনারই জন্য! 
:€১) ধদি আপ্নি আপনার দৈনিক নিদিঃ কারে দ্ালংখেগ কঙ্িতে ন! পারেন, 

তাহা ধুইলে: মনে রাখিবেন, কেশরগ্রনই তাহার প্রতিকার করিবে র্ ১ 

(২১ আপনি যদি পাঠার্থী ব! পরীক্ষার্থী হন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে রীক্ছাকাগ সমুপন্থিত 
হয়, বদি এজন আপনার দবারত্র মানসিক পরিশ্রম শন্ছোগন ছ্যঃ তাহ] হইলে নিত্য 

কেশরঞ্জন মাধির়! গন করিবেন। : 
(৩) যদি বুঝেন, আপনার, ফেশসুল শিথিল হইয়ছে, মাখার চুল উঠি যাইতেছে, 

ট।ক পড়িবার সুত্রপাত হইয়া, ডাহা হইলে প্রথম হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন 

বাবার করুন।-. ই 

(৪) যদি চাকুরী উপলক্ষে আপনাকে সর্বাদ। হিসাবের কাধে বাস্ত থাকিতে হয়, যদি 

দিনরাত অন্ধপাতের জন্ত আপনার মন্তিষষে গোলমাল উপস্থিত হর, তাহ! হইলে, মাথ! নি 

রাখিবার জন্ত আম।দের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন। 

(৫) বন্দি পুজার সময়ে প্রিকনতমাকে গ্রেমে।পটৌকর্ন দিতে চান, যদ গুত্র-কন্ত। ও 

ভগিনী গ্রস্থৃতিকে সাদান্ত উপহারে স্থখী করিতে চান, ভাঙা হইলে, তাহাদিগকে এক শিশি 
কেশরঞরন; টুল ক্রয় ফরিয়। দিন। ফেশরঞীনের পারিজাতগদ্ধে মোহিত হইয়া তাহার! 

আপনাকে ধন্তবাদ দিবেদ। 

.. একপিশির মূল্য. ... ১২ এক টাকা। মাণুল|দি হ্বতস্ত্র। 

স্বায়বিক-দৌর্ঘল্যই শরীর ধ্বংসের কারণ। 
"কেন না" যুসমূহ দুর্বল হইলে, পেশী গ্রভৃতিও ভূর্বল হুইর়! পড়ে । অত্যধিক 

গুক্রপাত্ত, অধথ1 উপাদে কামবৃত্তির সস্তে!ষ সাধন, অভিগমন গুভূতি কারণে শোৌণিতের সার 

গুক্র দূষিত হইয়া পড়ে। 
“কেন না"-শুক্রেন্ন তারল্য ও ধাঁরগ-শক্তির অভাব হইলে--সমগ্র শরীর হূর্ব্বল হয়, 

মস্তি দুর্বল হয়, চিন্তাঁশক্তি বা কর্মানুসক্তি থাকে ন!। চিত্র সর্বদ। অগফুল-_মনে নান! 
হৃশ্চিস্থার আবির্ভাব হয়। 

“কেন না” এই শুক্র-তারল্য হইতে, মাথাঘোরাঁ, অক্ষুধা, অনিদ্রা, অজীর্ণতা, মৃছজর 

প্রভৃতি উপস্থিত 'হয়। যৌবনের প্রর্ণশক্তির অধিষ্ঠ।নে এই শুক্র-বিকারে বলিষ্ঠ যুবককে 

অকর্ণাণ্য ও অপদার্থ করিয়া তোলে। জানিয়া রাখিবেন--উল্লিখিত সমস্ত উপসর্গ দুর করিয়া 
পূর্ণ-্বান্থা, লাবণ্য ও কান্তি ফির।ইয়! আনিতে, আমাদের ধাতুটত মছোৌধধ এক মা 

রৃতিবল্পভ রসায়নই সমর্থ । 
এক শিশি মুল্য ১০ দেড় টাকা, দাণুলাদি ৬, সাত আনা। 

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ড্লোম প্রাপ্ত . 

জীনগেজ্জনাথ সেন-গুণ্ড 

আমুর্ষেদীয় ওষধালয়, 
১৮১ ও ১৯ নং লোর়ার ছিৎপুর রোড, কলিকাত!। 



[১] 

যকত রাদেন্র বিকৌপ্রণীতএনাবলী 
১। জিজ্ঞাসা 

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবন্ধিত বৃহৎ রথ । সুচী-_হুখ ন! ছঃখ, সত্য, জগতের 
অস্তিত্ব, সৌন্দ্ধ্যতত্ব, সৃষ্টি, অতিগ্রা্কত, আত্মা অবিনাশিতা, কে বড়, যাধ্যাকর্ধণ, এক না 
ছুই, অমঙ্ধলের উৎপতি, ব্ণতত্ব, প্রস্তীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভুত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত 
জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য/-যুদধি, যুক্ধি, যাথাপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পুজ!। 

মূলা ২৬ ছই টাক! নাজ । 
০ 

| ই। কর্ম-কথ। 
সচী-_সুক্তির পথ-বৈরাগ্য--জীবন ও ধর্-স্বার্থ ও পরার্থ--ধর্খ-প্রবৃত্তি--আচাক-.. 

র্শের প্রমাণ ধর্ণের অনুঠান _প্রক্তি-পুজা ধর্মের জয়--বজ। মূল্য ১।* পাঁচ সিক! মা 
উনি 

৩। চরিত-কথা 
'সুচী- ঈরচজ বিভাসাগর--বঙধিনচজ্জ চটটোপাধ্যায-_যহধি দেবেশসনাখ ঠাকুদ-. 

অ্বঙ্াপক হেল্হৃহোল্থজ-_আতারধ্য বক্ষসূলর-_উদ্দেশচজ বটব্যাল--রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও 

দ্বিতীয় প্রস্তাব )--বলেন্্রমাথ ঠাকুর মুল্য 7৮১ দশ আন মাঁজ। 

| ৃ ৪ শক-কথা (নূতন পুস্তক ) 
সুচী ধবনিবিচার -কারক প্রকরণ--না__বাজালা ক ও তদ্দিত-.বাগালা-ব্যাকরণ-. 

বৈজ্ঞানিক-পরি ভাষা-_-শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষ।-স্বৈভক পরিভাখা-র(সায়নিক পরিভাষ!-- 

প্রথম বাঙাল! রসারন-গ্রন্থ । মুল্য ১'* পাঁচ পিকা। 

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক-_সংস্কত প্রেম ভিপজিটারী, 
৩০ কর্ণওয়াঁলিস্ ব্বীট, কলিকাত!। 

৫। প্রকুতি (দ্বিতীয় সং্করণ ) 
স্ুচী-সৌর জগতের উৎপত্তি_-আকাশ-তরদ-__পৃথিবীর বয়স-_ জ্ঞানের সীমানা 

গ্রাকত হৃষ্টি-_প্রক্কতির মুর্তি-_-পরধাণু--মৃত্যু--প্রাচীন জ্যোতিব (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব) 

আধ্যবাতি, পরল | দুল) ১২ এক টাকা মা্। 
_. প্রকাশক- স্ কে লাহিড়ী এ প্র কোং, ৫৬ কলেজ রী, কলিকাত|। 

৮. ৬। বিচিত্র প্রসঙ 
বাঙ্ষপ্যধর্শ ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও গ্রীহীয় ধর্শোর 

সম্পর্ক সনে রানা বাহুর ফতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক 'জীযুক বিপিনবিহানী। গুপ্ত এন্ এ 
ফন্তৃক নক্চলিত হইয়াছে। শরীফের গোপালত্ব সঙ্গদ্ধে আলোচনা এবং ভৎসম্পর্কে পাশ্চাতা 
বতের সবালোচন। করিয়াছেন। মূল্য ১৪ দেড় টাক! মাজ। র্ 

গকাশক-গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এ সন্সূঃ ২০১ ক্ণগরালিস্ পাট, কলিকাত!। 
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..১। ভাষা-তত্ব 

১ম ও হয় ভাগ 

জীুক্ত প্রীনাথ, দেন মহাশয় প্রনীত। ভাষাতত্বের আলোচনাকারি: * 

গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । মূল্য ছুই খণ্ড ২২। 

২। সভ্য্মমাজের ক্রম-বিকাশ 

যু প্রথখনাথ ব্ রব এস সি মহাশয় প্রণীত। এম্থকার প্রণীত 

চ07০1)৪ ০৫ 01105402, নামক বন্মূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গাল 

ভাষায় হুদ্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য %* ছুই 

আন! মাত্র ॥ ূ 

| ্রান্তিস্থান_পরিষৎ- কার্যালয় 
২৪৩1১. অপার নাকুলার রোড, কলিকাত।। 
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